
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. június 22-én megtartott  

nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Ebes, Széchenyi tér 1.) 
 
Jelen vannak: Szabóné Karsai Mária polgármester, 
 Mezei László alpolgármester,  
 Biró Sándorné, 
 Csiszárné Józsa Emma,  
 Dr. Kovács Brigitta,   
 Magyar János,  
 Dr. Szerze Péter  
 képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző, 
 Erdei Andrásné intézményvezető, 
 Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató,  
 Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató 
 
Meghívottként részt vesz: 

Kanyóné Dr. Borku Csilla újságíró, 
Gadóczy Györgyné jegyzőkönyvvezető 
a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Napirendi pontok: 

1.) Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

2.) Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítására. 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

3.) Előterjesztés közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban.  
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

4.) Döntés a civil szervezetek támogatásáról (II. forduló). 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

5.) Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző  

6.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban  
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző  

7.) Előterjesztés a Képviselő-testület második félévi munkatervére.   
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

8.) Tájékoztató a Hajdúszoboszlói többcélú kistérségi társulás 2015. évi munkájáról.   
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

9.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi munkájáról  
Előterjesztő: Erdei Andrásné az Alapszolgáltatási Központ vezetője 

10.) Különfélék 
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K ö z m e g h a l l g a t á s  (17.00 órától) 
 
Zárt ülés napirendi pontjai: 

1.) Döntés lakásfenntartási települési támogatással kapcsolatos fellebbezésről  
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző  

2.) Különfélék 
 

(Az ülés 13 óra 19 perckor megkezdődik.)  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét, az intézményvezetőket és a vendégeket. A 
testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes. 
(Mezei László alpolgármester még nem érkezett meg az ülésre – 6 fő.) Javaslatot teszek a meghívóban 
szereplő napirendi pontok elfogadására. Kérem, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
meghozza a következő határozatot:  
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.)   

 
108/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívó szerint. 

 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Május 27-én a „Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú 
megvalósításáért” elismerő oklevelet vettem át Komlóskán.   
Május 29-én került megrendezésre a gyermeknap Ebesen, ami szeretnénk, ha hagyománnyá válna a 
településen. Ebben az évben harmadik alkalommal szerveztük meg a programot.  
Május 30-án a Képviselő-testület döntése alapján egy egyeztetésre került sor a Polgármesteri 
Hivatalban a pulykatelep vezetőjével, aki elmondta, hogy a pulykatelepet pályázati forrásból szeretné 
bővíteni, és ismertette a beruházás várható hatásait is. A fejlesztés megvalósítását követően egy jobb 
technológiát alkalmaznának majd a pulykatelepen. Az ügyvezető azt is elmondta, hogy ha a lakosok a 
telep működésére a későbbiekben panaszt fognak tenni, akkor arra igyekeznek megoldást találni.  
Javaslom, hogy amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, az új rendezési tervbe kerüljön beemelésre, 
hogy a lakott területtől egy bizonyos távolságra új állattartó telepet nem lehet létesíteni.     
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Az ügyvezető nem sok esélyt lát a bővítés megvalósítására. A megbeszélésen felvetettük, hogy 
szükségesnek tartjuk az alom gyakoribb cseréjét, amivel Barcza Zsolt is egyetértett. Az egyeztetésen 
polgármester asszony elmondta, hogy főként az esti órákban érezhető a településen a szaghatás, ezt 
követően az ügyvezető ígéretet tett arra, hogy meg fogja keresni a szaghatás okát.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Lakossági észrevétel a pulykatelep bővítésével kapcsolatban nem érkezett.  
Szintén május 30-án több ebesi anyuka fordult a Polgármesteri Hivatalhoz azzal a problémával, hogy 
hiányolják, hogy Ebesen nincs sem bölcsőde, sem megfizethető családi napközi. Tájékoztattuk őket, 
hogy jelenleg egy családi napközi tud bölcsődés korú gyermekeket fogadni a településen. Elmondtuk 
azt is, hogy a Képviselő-testület rendeletben szabályozta, hogy amennyiben a családi napköziben kerül 
elhelyezésre a bölcsődés korú gyermek, akkor a szülők támogatásban részesülhetnek. A szülők 
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elmondták, hogy még a támogatás mellett sem tudnák megfizetni a jelentős térítési díjat. Ezt követően 
a családi napközi vezetőjével is egyeztettek, akivel azonban elmondásuk szerint nem tudtak 
megegyezni. Megállapítható, hogy igény van a településen a bölcsődére. Alpolgármester úr a védőnők 
bevonásával egy felmérést indított, illetve végzett a településen.  
 
(13 óra 26 perckor Mezei László alpolgármester megérkezik az ülésre – 7 fő.) 
 
Mezei László alpolgármester: 
A felmérést eljuttattuk a település országgyűlési képviselőjéhez, aki arról tájékoztatott, hogy 2017-től 
fog indulni az a program, ami szerint már 5 várandós édesanya kérelmezheti, hogy az állam bölcsődét 
építsen. Minden dokumentumot, ami előmozdíthatja az ügyet, érdemesnek tartok becsatolni, gondolok 
itt arra, hogy megemelkedett a házasságkötések száma, illetve arra, hogy az ipari park 
munkalehetőségeket teremt. Véleményem szerint a településnek elemi érdeke egy bölcsőde 
létrehozása.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Bízunk benne, hogy el fogják indítani a programot. Ha mégsem, abban az esetben is el kell azon 
gondolkodni, hol lehetne a településen az intézményt megvalósítani.  
Május 31-én a Képviselő-testület döntése alapján a honlap készítőjével folytattunk egyeztetést a 
Polgármesteri Hivatalban.   
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
A honlap készítőjét tájékoztattuk az új honlappal kapcsolatos problémákról, és a testület döntésének 
megfelelően megszüntettük az együttműködést. Az eddig elvégzett munkája kifizetésre került. 
Vállalta, hogy az átmeneti időszakban ellátja a honlap frissítését azért az összegért, amiben korábban 
megállapodtunk. Az új weblap üzemeltetésére kértünk árajánlatot.         
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Az Ebes TV működtetője korábban egy imázs film elkészítését vállalta. A filmmel kapcsolatban 
vannak előrelépések? 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az Ebes TV működtetője kérte, hogy egyeztessünk a filmmel kapcsolatban, aki javaslatot vár arra, mi 
legyen a film fő témája, illetve tematikája.  
Június 1-én a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársával az 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési pályázattal kapcsolatban folytattunk megbeszélést. 
A pályázatban a Polgármesteri Hivatal napelem rendszerének a kiépítését, valamint az idősek otthona 
és a sportház energetikai felújítását szeretnénk megvalósítani. A beadási határidő június 30.  
Június 3-án került sor a Szálka 96 Kft. beruházásában elkészült csarnok ünnepélyes átadására.  
Június 6-án a pedagógusnap alkalmából ünnepséget tartottunk, amin mind az iskola, mind az óvoda 
pedagógusai, közalkalmazottai részt vettek.   
Június 8-án a testület rendkívüli ülés keretében tárgyalta Id. Kuritár Tamás Györgynek a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogását. Az 
ügyfél és jogi képviselője a testület határozatának a bírósági felülvizsgálatát kérte.  
Június 8-án azon ingatlantulajdonosokkal folytattunk egyeztetést, akiknek az ingatlanát érinti a 
kerékpárút építés, mely megbeszélésen kevesen vettek részt. Azon ingatlantulajdonosokat, akik nem 
jelentek meg, levélben tájékoztattuk arról, hogy a kerékpárút pályázathoz csatolni szükséges az érintett 
ingatlantulajdonosok hozzájárulását a kerékpárút építéshez. A nyilatkozatok visszaküldésének a 
határideje ma járt le, azonban ezidáig három nyilatkozat érkezett be.       
Június 13-án 39 gyermek látogatott a településünkre a testvérvárosunkból, Poličkaról. A vendégek 
múlthét pénteken hazautaztak.  
Június 17-én elvégeztettük a Széchenyi utca mart aszfalttal történő borítását, mely munkálat fedezetét 
a költségvetés tartalmazta.   
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Június 18-án Sopronban került megrendezésre az országos polgárőrnap, amin a polgárőr egyesület 
több tagja illetve alpolgármester úr is részt vett. Megpályáztuk és elnyertük a „Polgárőr Község” 
címet.   
 
Mezei László alpolgármester: 
Örömmel vettem részt a polgárőrnapon, ahol a Belügyminisztérium, a hadsereg és a 
katasztrófavédelem is képviseltette magát. A belügyminiszter szerint a polgárőr egyesületek kiválóan 
tudják segíteni az ország közbiztonságát, mely szervezetek státuszát jogi értelemben is és pénzügyi 
forrással is erősíteni fogják. A belügyminiszter kiemelte, hogy a polgárőrségnek köszönhetően két 
korosztály, az idősek és a gyerekek is nagyobb biztonságban érezhetik magukat az országban.  
A rendezvényen átadták a díszokleveleket. A települést elsősorban a polgárőr egyesület munkájáért, 
másodsorban az egyesület és az önkormányzat közötti kiváló együttműködésért részesítették 
elismerésben. Az elismeréssel együtt jár 100.000 forint támogatás, amit a polgárőr egyesület 
használhat fel.   
   
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Június 19-én Balatonszárszóról 19 gyermek látogatott a településünkre. A vendégek ma utaznak haza.    
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítására. 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Köszöntöm a körünkben az előkészítéssel megbízott mérnökiroda képviselőit.   
 
Kőszeghy Csanád Ábel a T4Terv Bt. képviselője: 
Az eljárás egy egyszerű módosításnak indult. A település egy részén korábban megszüntetésre került a 
zárt sorú beépítési mód. A változás következtében a lakosoknak a lehetséges építménymagasságnak 
megfelelő, azaz 7,5 méter távolságot kellett volna tartaniuk az épületek között, ami megnehezítette 
volna a számukra a megmaradó keskeny frontrészen az építkezést, ezért a testület a rendezési terv 
módosítása mellett döntött. A módosítás kezdetén azt szerettük volna, ha a 7,5 méter 
építménymagassághoz 4 méter széles oldalkert tartozott volna, azonban az állami főépítész elmondta, 
hogy erre nincs lehetőség, mert így túl közel kerülnének az épületek egymáshoz. A tárgyalások során 
abban állapodtunk meg, hogy úgy tudjuk áthidalni a problémát, ha 5 méterre csökkentjük az 
építménymagasságot. Ez egy kompromisszumos megoldásnak tekinthető. Nem tudjuk másképp 
megoldani, hogy a lakosok be tudják építeni a telkeiket. A módosítással érintett területeket kékkel 
jelöltük a térképen.  
  
Dr. Szerze Péter képviselő: 
A többi ingatlan esetében nem történik változás? 
 
Kőszeghy Csanád Ábel a T4Terv Bt. képviselője: 
A többi ingatlannál nem volt ilyen probléma.   
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
A fehér színnel jelölt központi részen zártsorú marad a beépítési mód.   
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Javaslom, hogy a rendelettervezet a kihirdetést követő 15. napon lépjen hatályba, tekintettel arra, hogy 
jelen eljárás esetében erre van jogszabályi lehetőség.    
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Az előterjesztéshez mellékeltünk 
egy rendelettervezetet, ami a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról szól. Kérem, 
hogy aki elfogadja a rendelettervezetet az előterjesztés szerint, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet alkotja: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő)   
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EBES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról  

és Szabályozási Tervéről szóló 
1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az 
Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró 
 
állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, földhivatali, erdészeti, közlekedési, 

növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala, 

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, 

Hajdú-Bihar Megyei - vízvédelmi és vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Országos Vízügyi Főigazgatóság és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1.§. 
 

(1) Az Ebes Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban HÉSZ) 18.§ (1) bekezdés 3 táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 
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„(3.sz. táblázat) 

kód előírt - megengedett építménymagasság 
(m) 

1. Polgári 2. Városi 
Kertségi 

3.Hagyomá-
ny 

kertségi 

4. 
Külsőségi 

5. Egyéb 

K 
0 

T 
1 

K 
0 

T 
1 

K 
0 

T 
1 

K 
0 

T 
1 

K 
0 

T 
1 

1 -4,5   x x x x x x x x 
2 -6,0 x x x x x x x x x x 
3 -7,5 x x x x     x x 
4 -10,0 x x       x x 
5 -12,5         x x 
6 -15,0         x x 
7 A szomszédos épületek magassága ± 1,5 m x x x x x x x x x x 
8 -5,0 x x x x x x x x x x 
0 legfeljebb a legmagasabb meglévő x  x  x  x  x  

 
 

2.§ 
 
A HÉSZ 40.§ (2) bekezdésében található 2. mellékletében szereplő SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – 
BELTERÜLET tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletben szereplő rajzi mellékletek szerint módosul 
 
 

3.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Szabóné Karsai Mária s. k. Dr. Hajdu Miklós s. k. 
 polgármester  jegyző  
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1. sz. melléklet 

 

 
(13 óra 48 perckor a T4Terv Bt. képviselői távoznak a teremből.) 
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3. napirendi pont: Előterjesztés közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban  
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  
(Előterjesztések mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Előterjesztések szóbeli ismertetése. A költségvetésbe, a bentlakásos idősek otthona építésének a 
beruházási költségei közé betervezésre került a közbeszerzési eljárás költsége, de a számviteli törvény 
módosulása miatt ezt most már dologi kiadásként kell elszámolni és nem része a bekerülési költségnek. 
Ezért szükséges, hogy döntsön a testület az összeg átcsoportosításáról.   
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Az önkormányzat már többször bízta meg a Nyírber Kft-t közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A Kft. 
megbízható, szakmailag magas szinten végzi a tevékenységét. A Pénzügyi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testület számára, hogy mind az Idősek Napközi Otthona létesítésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás, mind az iparterületi utak út és csapadékvíz elvezető létesítésével kapcsolatos 
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Nyírber Kft. bízza meg a határozati javaslatban 
foglaltak szerint.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki a Bentlakásos 
Idősek Otthona tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a 
következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   

 
109/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. egyetért az „Ebes, Idősek Napközi Otthona létesítés (I. ütem)” kivitelezési 
munkáira a közbeszerzési eljárás megindításával.  
 

2. a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Nyírber Kft. bízza meg  
bruttó 254.000 Ft ellenértékben.  

 
3. előterjesztés szerint egyetért a megbízási díj összegének az 

átcsoportosításával.  
 

4. a bírálóbizottság tagjai közé a következő személyeket választja: 
 

- Dr. Pálóczy András közbeszerzési tanácsadó képviselője 
- Csősz Krisztián műszaki irodavezető 
- Nagy Judit pénzügyi előadó 

 
5. megbízza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére.  
 

Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő:  2016. augusztus 31.  

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki az Iparterületi utak út és csapadékvíz elvezető létesítés megnevezésű projekt 
közbeszerzési eljárásának a megindításáról szóló határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő 
határozatot: 
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(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

110/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. egyetért az „Ebes Iparterületi utak út és csapadékvíz elvezető létesítés” 
kivitelezési munkáira a feltételes közbeszerzési eljárás kiírásával.   
 

2. a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Nyírber Kft-t (4400 
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) bízza meg  
bruttó 1.968.000 Ft összegű megbízási díj ellenében.   

 
3. előterjesztés szerint egyetért a megbízási díj összegének átcsoportosításával.  

 
4. a bírálóbizottság tagjai közé a következő személyeket választja: 

 
- Dr. Pálóczy András közbeszerzési tanácsadó képviselője 
- Csősz Krisztián műszaki irodavezető 
- Nagy Judit pénzügyi előadó 

 
5. megbízza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére.  
 

Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő:  2016. augusztus 31.  

 
4. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek támogatásáról (II. forduló). 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  
(Pályázatok mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Készítettünk egy összegző táblázatot, amiben szerepel a civil szervezeteknek a 2015. évben és a 2016. 
I. félévében nyújtott támogatás. A II. félévben még rendelkezésre álló pénzösszeg, ami erre a célra 
fordítható, 1.920.000 forint.    
Az Ebesi Református Templomért Alapítvány 100.000 forintot, a Turizmus Természetesen Egyesület 
125.000 forintot, az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 1.800.000 forintot, a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egylet 300.000 forintot, a Piros Rózsa Népdalkör Egyesület  
259.000 forintot és az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 500.000 forintot igényelt a második 
fordulóban. Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány kérelme határidőt követően érkezett. Az alapítvány 
2.582.000 forintra nyújtott be kérelmet.      
 
Csiszárné Józsa Emma Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke: 
A Bizottság az Ebesi Gyermekekért Alapítvány kérelmét, mivel határidőn túl érkezett, nem tárgyalta.  
A Bizottság a korábbiakban felállított egy olyan alapelvet, hogy csak azokat az igényeket igyekszik 
támogatni, amelyek a civil szervezet Alapító Okiratában foglalt tevékenységekhez kapcsolódnak.  
Ennek tükrében a Bizottság az Ebesi Református Templomért Alapítvány kérelméből az anyagi és 
eszközszükséglet költségeit valamint a vendéglátás költségeit kihúzta. A Bizottság megállapította, hogy 
a kérelem hiányos. Az alapítvány nem részletezte, hogy milyen programot szeretnének a Nyitott 
Templomok Éjszakája program keretében megvalósítani, azonban a Bizottság szakmailag támogatja a 
kérelmet.  
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület kérelmével kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy az 
egyesület kérelme nagyon precíz, részletes, amihez csak egy dokumentum nem került csatolásra. Az 
egyesület sok szakosztályt működtet, illetve a labdarugó utánpótlás is az Egyesülethez került a KKSE-
től. A Bizottság támogatja a kérelmet.  
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A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet szép, színvonalas rendezvényeket szervez. A 
Bizottság támogatja a kérelmet.  
Az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesület is csatolta a részletes 2016. évi programtervét. A Népdalkör 
a falunapokon is fellép. A Bizottság az alapelv tükrében a banki költségek, az étkezési költségek, a 
nyomtatvány, az irodaszer és a postai költségek biztosítását nem támogatja.   
Az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány kérelme hiányos, amihez a szakmai program sem került csatolásra. 
Emiatt a Bizottság nem tudta értékelni a kérelmet. A Közalapítvány Ebes Község Bálja rendezvényhez 
kér támogatást. A Bizottság a Közalapítvány támogatását abban az esetben javasolja, ha a 
dokumentumok pótlásra kerülnek.   
A Turizmus Természetesen Egyesület kérelmével összefüggésben elmondható, hogy egyre aktívabban 
részt vesznek a község életében, egyre több, színvonalasabb rendezvényt szerveznek meg. A Bizottság 
támogatja a kérelmet. Az egyesület az Arató bál megrendezéséhez igényelt támogatást. A kérelemben 
feltüntették a 3, a 4 és az 5 tagú zenekar díját is. A Bizottság a 3 tagú zenekar költségeit javasolja 
támogatásra.   
         
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Mielőtt a Bizottság véleményét ismertetem, néhány szóban a saját véleményemet szeretném 
megfogalmazni. Az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesülettel kapcsolatban a félreértések elkerülése 
érdekében el szeretném mondani, hogy a Képviselő-testület nem határolódik el az egyesülettől, illetve a 
szervezet támogatásától. A Képviselő-testület célja az, hogy minden civil szervezetet támogasson, hogy 
azok megfelelően tudjanak működni. Ha a Piros Rózsa Népdalkör Egyesület nyit a Képviselő-testület 
felé, akkor a képviselők nem fogják elutasítani az egyesület támogatás iránti kérelmét.    
Jegyző úr tájékoztatta a Pénzügyi Bizottságot, hogy határidőn túl beérkezett pályázatot nem lehet 
támogatni. Mivel az Ebesi Gyermekekért Alapítvány határidőn túl nyújtotta be a kérelmét, ezért a 
Pénzügyi Bizottság ebben a félévben nem javasolja támogatni az alapítványt. A testület a Civil Alap 
terhére előzetesen 200.000 forint támogatást ítélt meg az Alapítványnak. A Pénzügyi Bizottság 
javasolja, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a 200.000 forint támogatást az Alapítvány számára a 
Civil Alap terhére tekintettel arra, hogy az a június 15-i határidőt betartva került előterjesztésre.   
Vannak olyan alapítványok, amelyek egy rendezvényt szerveznek meg az év folyamán, konkrétan az 
Ebes Fejlődéséért Közalapítványra gondolok. Ebes Község Bálja egy kimagasló rendezvény, amin a 
lakosok nagy számban vesznek részt. Személyes véleményem, hogy nem csak önkormányzati szinten, 
hanem országos szinten is megváltoznak a pályázati lehetőségek. A civil szervezetek egyre kevesebb 
pályázaton tudnak indulni, ami megnehezíti a működésüket. A Civil Alap tekintetében is megfigyelhető 
egy átrendeződés. Mikor a Képviselő-testület létrehozta a Civil Alapot, nem feltétlen egy-egy korábban 
más forrásból megvalósított programhoz kívánt támogatást biztosítani.  
Az Ebesi Református Templomért Alapítvány 100.000 forint támogatásra nyújtott be kérelmet. A 
Pénzügyi Bizottság vizsgálta, hogy az előző évhez képest milyen rendezvényekkel bővült az Alapítvány 
programterve, és megállapította, hogy az ez évi tervezet egy programmal tartalmaz többet. Mivel az 
alapítvány már az I. félévben is egy nagyobb összegű támogatásban részesült 2015. évhez képest, ezért 
a Pénzügyi Bizottság 50.000 forintot javasol.    
A Pénzügyi Bizottság részben amiatt, hogy több sportoló átkerült a Községi Közhasznú 
Sportegyesülettől az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesülethez, javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 900.000 forinttal támogassa az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesületet.   
A Pénzügyi Bizottság a Zsongvölgyi hagyományőrző Haditorna Egyletnek 200.000 forint támogatást, 
az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesületnek 80.000 forint támogatást javasol.    
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ebes Fejlődéséért Közalapítványt 
400.000 forint támogatásban részesítse.   
A Turizmus Természetesen Egyesület is egyre több rendezvényt szervez és egyre több területen 
mozgatja meg az ebesi lakosokat, gondolok itt a hagyományőrzésre és a sportra, ezért a Bizottság  
2016. évi II. félévi támogatásként 90.000 forintot javasol.  
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az Ebesi Gyermekekért Alapítványt a 
korábbi kérelem alapján 200.000 forinttal támogassa.  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A népdalkör vezetője kifogásolta az első fordulóban az egyesület számára megítélt támogatást. El 
szeretném mondani, hogy az önkormányzat közvetett támogatásban is részesíti a civil szervezeteket, 
gondolok itt például arra, hogy az önkormányzat a sportház fenntartásában, illetve utazásban is nyújt 
segítséget az egyesületeknek.   
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány kérelmét néhány napos késedelem miatt elutasítottuk, az Ebes 
Fejlődéséért Közalapítvány kérelmében 6 hiba is van, mégis elfogadjuk. Szükségesnek tartom a bál 
megrendezését, azonban azt javaslom, hogy a Képviselő-testület csak abban az esetben nyújtson 
támogatást a közalapítvány számára, ha a közalapítvány vezetője beszámol az alapítvány munkájáról. 
Jelenleg a bál az egyetlen cél, amit a közalapítvány meg kíván valósítani, 10-15 évvel ezelőtt sok más 
célja is volt a közalapítványnak. Javaslom, hogy kérjük fel a közalapítvány vezetőjét, hogy számoljon 
be a végzett tevékenységről.    
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Valóban az Ebes Fejlődéséért Közalapítványnak a Sportbarátok Egyesületéhez vagy a Polgárőr 
Egyesületéhez hasonló szerteágazó működése nincs. Ugyanakkor jó az, hogy az önkormányzatnak van 
a Képviselő-testület által alapított közalapítványa, gondolok itt például az Ebes Fejlődéséért vagy az 
Ebesi Idős Emberekért Közalapítványra. A testület az idősek világnapja alkalmából szervezett 
rendezvényt az előző fordulóban 500.000 forinttal támogatta.    
Nem értek egyet azzal, hogy az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány nem működik, hiszen a közalapítvány 
beruházásában valósult meg a szökőkút és a nagyparkban kialakított pihenőhely. Ezen fejlesztésekre 
nem tudtunk volna pályázni, ha nincs az önkormányzatnak közalapítványa, mert az önkormányzat nem 
pályázhatott. A közalapítvány nem tud pályázni működésre, bevétele egyedül az adó 1 százalékából 
származik.  
A bál szervezésekor sok vállalkozót kerestünk meg és az általuk biztosított támogatásból tudtuk 
megrendezni Ebes Község Bálját. Minden évben egy jótékony célt szolgál a rendezvény, az idén a 
halmozottan hátrányos gyerekek táborozásához biztosított 240.000 forint támogatást a bál bevételéből a 
Közalapítvány. Előző években lehetett rendezvényre pályázni a LEADER pályázatok keretében. A 
közalapítvány korábban 800.000 forintot nyert a bál megrendezésére.  
A helyi rendelet nem zárja ki, hogy közalapítvány pályázzon a Civil Alapra. Valóban sok 
dokumentumot nem tartalmaz a kérelem, de ezek pótolhatóak. Javaslom, hogy ez a közalapítvány is 
kapjon támogatást, természetesen elszámolási kötelezettség mellett.  
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Egyetértek polgármester asszony javaslatával, de a hiányzó dokumentumokat a közalapítványnak 
pótolnia kell.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Megfontolásra javaslom a közalapítvány átalakítását, részben azért, hogy tudjanak pályázni, részben 
pedig azért, mert az alapítványnak az Ebes Arculata Bizottsággal összeolvadva nagyobb mozgástere 
lenne.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Én is szükségesnek tartom egy aktív kuratórium felállítását és új tisztségviselők megválasztását.     
Amennyiben a közalapítvány nem pótolja a dokumentumokat, akkor nem részesülhet támogatásban.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a Turizmus Természetesen Egyesületet 90.000 forinttal, az Ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör Egyesületet 80.000 forinttal, az Ebesi Református Templomért Alapítványt 50.000 forinttal, 
a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egyletet 200.000 forinttal, az Ebes Fejlődéséért 
Közalapítványt 400.000 forinttal, az Ebesi Gyermekekért Alapítványt 200.000 forinttal és az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesületet 900.000 forinttal javasolja támogatni a II. fordulóban.   
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Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Javaslom, hogy a testület külön határozatot fogadjon el az Ebesi Gyermekekért Alapítvány  
200.000 forintos támogatásáról.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Nem tartom szükségesnek, hogy egynél több határozatot hozzon a testület a civil szervezetek 
támogatásáról. Kiemelem, hogy az iskola intézményvezetője rendkívüli ülésen terjesztette az Ebesi 
Gyermekekért Alapítvány kérelmét a testület elé, amiről akkor a testület nem dönthetett, de határidőben 
érkezettnek tekinthető.  
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a 
Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

111/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi-, Turisztikai- Oktatási- és 
Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a civil 
szervezetek támogatási rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.) Ör sz. 
rendeletének megfelelően a 2016. II. fordulóban  

 
- 50.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Református 

Templomért Alapítvány részére,   
 

- 900.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület részére,   

 
- 200.000 forint támogatást biztosít a Zsongvölgyi 

Hagyományőrző Haditorna Egylet részére,   
 

- 80.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör Egyesület részére, 

 
- 400.000 forint támogatást biztosít az Ebes Fejlődéséért 

Közalapítvány részére,  
 

- 90.000 forint támogatást biztosít a Turizmus Természetesen 
Egyesület részére,  

 
- 200.000 forint támogatást biztosít az Ebesi Gyermekekért 

Alapítvány részére.   
 

A támogatás folyósításának a feltétele, hogy azok a szervezetek, 
amelyek nem teljes körű dokumentációt nyújtottak be, a 
hiánypótlásnak határidőig eleget tegyenek. 

 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatási 
szerződéseket készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodások aláírására.   

 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: 30 nap 

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Szünetet rendelek el.  
 
(14 óra 40 perctől 15 óra 00 percig szünet.)  
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5. napirendi pont: Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
 
Biró Sándorné képviselő: 
Úgy gondolom, hogy szükséges, hogy a képviselők tartsanak fogadóórát negyedévente, melynek 
időtartama egy óra legyen. Ezáltal a kapcsolattartásra vonatkozó lakossági kérésnek is eleget tud tenni a 
testület. A fogadóóra időpontjáról a honlapon és a hirdetőtáblán is lehet tájékoztatni a lakosokat.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A gyakoriságot jónak tartom. A képviselőknek arról szükséges most döntenie, hogy „tart” vagy 
„tarthat” szabályozás szerepeljen a rendeletben. A tart kifejezés azt jelenti, hogy kötelező fogadóórát 
tartani. Ha a képviselő elmulasztja, érheti emiatt vád. A tarthat kifejezés esetén a fogadóóra tartása egy 
lehetőség.  
 
Mezei László alpolgármester: 
Javaslom, hogy tarthat szerepeljen a rendeletben. A testület ne tegye kötelezővé a képviselő számára a 
fogadóóra tartását.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés 
szerint elfogadja Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítását, azzal a szabályozással, hogy a képviselő negyedévente egy alkalommal fogadóórát 
tarthat, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő)   
 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2016. (VI. 23.) Ör. számú rendelete  

Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
39/2015. (XII. 18.) Ör. számú rendelet módosításáról   

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A R. 36. § (1) bekezdése kiegészül a következőkkel: 
„A képviselő naptári negyedévente egy alkalommal fogadóórát tarthat az általa előzetesen meghatározott 
időpontban. A fogadóóra időpontjáról 15 nappal megelőzően hirdetményt kell közzétenni az önkormányzat 
hirdetőtábláján.” 
 

2. §  
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
 Szabóné Karsai Mária s. k. Dr. Hajdu Miklós s. k.  
 polgármester  jegyző  
 
 
 
 
 
 



 14

6. napirendi pont: Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban  
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
 
(15 óra 10 perckor Erdei Andrásné intézményvezető asszony megérkezik az ülésre.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Korábban a közszolgáltatási szerződés szerint az önkormányzatnak meg kellett fizetnie a kompenzációt, 
ami a közszolgáltató befolyt bevétele és kiadása – benne az elvárt nyeresége – közötti különbözet 
ellensúlyozását szolgálta. Az önkormányzat 2015. évben 5.500.000 forintot fizetett ki a DHK Kft-nek 
kompenzációként. 2014. évben is hasonló nagyságrendű volt az önkormányzat által megfizetett 
kompenzáció.  
A közszolgáltatási szerződésből most kikerült a kompenzáció, hiszen az NHKV Zrt. fogja ezt a díjat a 
közszolgáltatónak megfizetni. Azt, hogy az önkormányzatnak kompenzáció fizetési kötelezettsége nem 
áll fenn pozitívnak tartom.   
Jelentős költséget képvisel az önkormányzatnál az is, hogy a 70 év feletti lakosok helyett az 
önkormányzat fizeti meg a közszolgáltatás díját. 2015. évben 1.283.846 forintot, 2016. első 
negyedévében is már több mint 300.000 forintot fizettünk meg a rendeletünk alapján. Eddig ezt a díjat 
az önkormányzat fizette meg a közszolgáltató felé. Nem ismert még, hogy a koordináló szervezet 
esetében erre lesz-e lehetőség.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Várhatóan az NHKV Zrt-nek kell majd megfizetni ezt a díjat, ha lesz rá lehetőség.  
 
Pajzosné Király Marianna ügyvezető igazgató:  
A Községgondnokság Kft-nek ugyanúgy ingyen kell végeznie a tevékenységét vagy a koordináló 
szervezet vissza fog osztani egy meghatározott pénzösszeget a társaság számára?  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Javaslom, hogy a Községgondnokság Kft. kezdeményezzen megbeszélést Varga Lászlóval, a DHK Kft 
vezetőjével ebben az ügyben.            
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés 
szerint elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítását, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet alkotja: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő)   
 
 

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2016. (VI. 23.) Ör. sz. rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ht.) 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
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1. § 
A R. 1. §-a az alábbiakra módosul: 
 

„A Közszolgáltatás tartalma 
1. § 

(1)Ebes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását.  
(2) A közfeladat ellátása keretében gondoskodni kell különösen a települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, 
átvételéről, elszállításáról, továbbá lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hulladék 
elhelyezésére szolgáló zsákok, edényzetek biztosításáról, a ügyfélszolgálati tevékenységről, a szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer működtetéséről.” 
 

2. § 
A R. 4. § (6) bekezdése a következőre módosul: 

„(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató vagy a Koordináló szerv felé a valóságnak meg nem felelő 
mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó 
adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények 
űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges 
mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult 
megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.” 
 

3. § 
A R. 5. § (10) bekezdésének utolsó mondata a következőre módosul: 
„A többlet közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a Koordináló szerv az 
ingatlanhasználót értesíteni köteles.” 
 

4. § 
A R. 12. § (2) bekezdése az alábbira módosul: 
„(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás 
alapján, számla ellenében negyedéves gyakorisággal utólag köteles megfizetni.”  
 

5. § 
A R. 13. §-a az alábbira módosul: 
 

„13. § 
(1) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott 
keretek között az Önkormányzat köteles átadni a Koordináló szernek, illetve a közszolgáltatónak a 
közszolgáltatással összefüggő alábbi személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve, 
lakóhelye, tartózkodási és értesítési helye címét, anyja születéskori családi és utóneve. 
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni az (1) bekezdésben 
meghatározott személyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté válik vagy kötelezettsége megszűnik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres 
háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan 
keletkező hulladék mennyiségét. 
(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló szerv és a közszolgáltató köteles zártan 
kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag a közszolgáltatói 
tevékenységhez kapcsolódóan használhatja fel. 
(4) A Koordináló szerv és a közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a 
kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését 
követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással 
érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Koordináló szerv és a 
közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, 
adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott 
személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.” 
 

6. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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7. § 
Hatályát veszti a R. 10. §-a. 
 
 
 Szabóné Karsai Mária s. k. Dr. Hajdu Miklós s. k.  
 polgármester  jegyző  

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az előterjesztés részét képezi a közszolgáltatási szerződés módosítás tervezete.    
Kérem, hogy aki elfogadja a közszolgáltatási szerződés módosítást, amely a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását biztosítja, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

112/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. előterjesztés szerint elfogadja a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 
módosítást.   

 
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület második félévi munkatervére.   
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a képviselőktől kértünk javaslatot a II. félévi munkatervhez.  
Dr. Szerze Péter és Dr. Kovács Brigitta képviselőktől érkezett javaslat, azonban azokat nem emeltük be 
a munkatervbe.  
Dr. Szerze Péter képviselő egyrészt ismételten azt indítványozza, hogy a testület tárgyalja meg a 
külterületi földek problémáit, másrészt felveti a földadó bevezetésének a lehetőségét a javaslatában.  
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Szükségesnek tartom, hogy a képviselők egy általános tájékoztatót kapjanak arról, hogy mi zajlik a 
külterületen, mert úgy gondolom, hogy a testület nem tud minden történésről.    
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tudomásom szerint a külterületeken szántóföldi művelés zajlik, illetve most pályázati forrásból 
öntözőrendszereket szeretnének az ingatlantulajdonosok kiépíteni.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A földhivatali ingatlan-nyilvántartásból lekérdezhető, hogy kik a tulajdonosai a külterületi 
ingatlanoknak illetve megtudható az is, hogy a tulajdonosok ebesi lakosok vagy sem.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Ez az önkormányzat számára több millió forintba kerülne. Ehhez a földkönyvet szükséges kikérni. A 
Földhivatalnál rendelkezésre álló információkat az önkormányzatok számára térítésmentesen elérhetővé 
kívánják tenni. Javaslom, hogy várjunk a földkönyv kikérésével.   
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Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Dr. Szerze Péter képviselő első javaslata tartalmilag is több témát ölel fel. A javaslat érinti a dűlőutak 
karbantartását, illetve azok helyzetét. A második téma közigazgatási ügykör, a földforgalmi törvényt 
érintően.  
Képviselő úr javaslatával összefüggésben szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy nem alakult 
meg a Földforgalmi törvény szerinti, a helyi gazdákból álló helyi földbizottság. Az Agrárgazdasági 
Kamarán belül jött létre egy bizottság, melynek tagjai ismerik az ebesi földterületeket.     
A javaslat felveti a mezőgazdasági tulajdonjogi kérdéskört is, amihez a földkönyv kikérése szükséges.  
A témák tartalmilag oly mértékben eltérnek, hogy egy szakember átfogó tájékoztatást nem fog tudni a 
testületnek adni.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Dr. Szerze Péter képviselő leírja a javaslatában, hogy van olyan személy, aki 1 milliárd forintért vett 
földet. A Polgármesteri Hivatal köteles kifüggeszteni azokat a földárveréseket, amelyek a település 
területéhez kötődnek.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Javaslom, hogy szerezzünk be információkat arra vonatkozóan, hogy hány és milyen méretű ingatlan 
található a közigazgatási területen. 
 
Dr. Szerze Péter képviselő: 
Néhány korábban az agráriumban dolgozó lakos véleménye az, hogy a Képviselő-testület nem lát a 
belterületen túl. Javaslom, hogy kerüljön összeállításra egy elemzés arról, hogy milyen folyamatok és 
problémák vannak a külterületeken.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Véleményem szerint a külterületeken nincs probléma. Ellenkező esetben az ingatlantulajdonosok 
megkeresnének bennünket. Jelenleg a dűlőutakon sincs probléma, azok karbantartása megoldott.  
Megnyíltak a mezőgazdasági pályázatok is. Most azt látjuk, hogy a földtulajdonosok 
öntözőberendezések kiépítésére szeretnének pályázni.    
Szükségesnek tartom megismerni én is, hogy a település földjeinek a tulajdonosi szerkezete milyen, de 
jelentős költséggel járna a földkönyv kikérése.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
A napirendi pont címe lehetne tájékoztatás a település külterületével kapcsolatban. A tulajdonosi 
szerkezet lenne a vezérelv. Javaslom, hogy novemberben vagy decemberben tárgyalja a testület a 
napirendi pontot.   
A Kuritár Tamás György által benyújtott kifogással kapcsolatos előterjesztésben ismertettem a 
Képviselő-testület Földforgalmi törvény szerinti feladatát és hatáskörét, valamint az egész eljárást. 
Ennél több információ nem áll a rendelkezésünkre. Egy agrárkamarai szakember az eljárásnak az 
agrárkamarai oldalát tudja a képviselőkkel megismertetni. A Földhivatali Főosztály munkatársa az 
eljárást lezáró döntés meghozataláról tud a képviselőknek tájékoztatást adni. Egy a településen élő 
agrárvállalkozó pedig arról tud beszámolni, hogy milyen problémák merültek fel a földterületével 
kapcsolatban.  
Javaslom, hogy elsőként arról szerezzünk információt, hogy mennyibe kerül a földkönyv kikérése.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy jegyző úr vizsgálja meg, hogyan tudunk ezekhez az információkhoz hozzájutni.   
 
Mezei László alpolgármester: 
Javaslom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalja meg a napirendi pontot.  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az október 19-i testületi ülés napirendi pontjaihoz javaslom felvenni az Ebes külterületén lévő földek 
tulajdonosi szerkezete napirendi pontot, melynek keretében tájékoztatnánk a képviselőket, hogy hogyan 
és milyen költségen lehet hozzájutni a földkönyvhöz.  
Dr. Szerze Péter képviselő szükségesnek tartja az iskola állami fenntartásba adása című napirendi pont 
megtárgyalását is. A mai testületi ülésen azért nem került sor a téma megtárgyalására, mert jelenleg 
még nem áll a rendelkezésünkre pontos információ. Továbbá azért nem emeltük be a témát egyik ülés 
napirendi pontjai közé sem, mert a határidők befolyásolni fogják, hogy mikor szükséges a testületnek 
ezt megvitatnia.    
Dr. Kovács Brigitta képviselő javaslatainak egy része a költségvetéssel függ össze.   
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Képviselő asszony javaslata alapján a testület egy olyan napirendi pontot tárgyalhatna meg, mely az 
önkormányzat és szervei, intézményei és gazdasági társaságai feladatellátásának megvizsgálása címet 
viseli. A napirendi pont felölelhetné az Arany Oroszlán Zrt-vel összefüggő kérdéskört, a 
Községgondnokság Kft. működésével kapcsolatos kérdéskört, a HR, a PR és a média feladatoknak a 
Kulturális Kft. vagy a Polgármesteri Hivatal által történő ellátását. Valamint a testület megvizsgálhatná, 
hogy történjen-e meg az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány átalakítása, a Községgondnokság Kft. 
nonprofittá válása és az Arany Oroszlán Zrt. részvényeinek a megvásárlása. Ezen témákról a novemberi 
vagy a decemberi testületi ülésre lehetne egy előterjesztést készíteni.   
  
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A testület a napirendi pont keretében megvizsgálhatná, hogyan lehet az önkormányzathoz kapcsolódó 
intézményeket még jobban működtetni.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Javaslom, hogy a napirendi pontot a novemberi testületi ülésre, a település külterületén lévő földekkel 
kapcsolatos napirendi pontot az októberi testületi ülésre emeljük be. A képviselők részéről van még 
javaslat? 
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Az önkormányzati telkek kialakításának a lehetőségét is napirendi pontként tárgyalhatná a testület.    
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A javaslat a költségvetéssel függ össze, hiszen a kialakítás jelentős költséggel jár.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Szükségesnek tartom megvizsgálni, hogy milyen költség mellett és mikor kerülhetne sor a telkek 
kialakítására. Az előkészületi munkálatokról dönthetne a testület. Az önkormányzati telek egy 
befektetés, az önkormányzatnak bevétele származna az értékesítésből.  
A 6. javaslatban felvetettem, hogy nincs Ebesen szolgálati lakás.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Azt gondolom, hogy nem ez a legkedvezőbb időpont lakóházak szolgálati lakásként történő vásárlására. 
Javaslom, hogy a költségvetési koncepció keretében térjünk vissza a telkek kialakításának a 
kérdéskörére.         
 
Mezei László alpolgármester: 
Ahhoz, hogy meg tudjuk építeni a körgyűrűt a mezőgazdasági gépek számára, a testületnek el kell majd 
arról gondolkodnia, hogy a pályázati forrásokon túl, milyen más bevételből tud erre fedezetet 
biztosítani, gondolok itt például a földadó bevezetésére a nem ebesi lakos földtulajdonosok esetében, 
amennyiben a jogszabály ezt megengedi. Nem javaslom azonban a téma napirendi pontként történő 
tárgyalását a második félévben, mert jelenleg elsőbbséget élveznek a pályázatok.    
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Összefoglalva az elhangzottakat, 
az októberi testületi ülésre az Ebes külterületén lévő földek tulajdonosi szerkezete napirendi pontot, a 
novemberi testületi ülésre az önkormányzathoz tartozó szervezetek feladatellátásának a felülvizsgálata 
napirendi pontot, a koncepcióhoz kapcsolódóan pedig a telekalakítás lehetőségének a vizsgálata 
napirendi pontot javaslom a munkatervbe beemelni. Kérem, hogy aki az ismertetett kiegészítésekkel 
együtt elfogadja a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervét, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

113/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
I.  Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. II. félévi munkatervét az 

alábbiak szerint fogadja el: 
 

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2016. II. félévi MUNKATERVE 

 
2016. AUGUSZTUS 17. (szerda)  

 
Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 
Előterjesztés a köznevelésre vonatkozó jogszabályok módosításából adódó 
önkormányzati döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

 
 

2016. SZEPTEMBER 21. (szerda) 
 

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről  
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

 
 

2016. OKTÓBER 19. (szerda) 
 
Tájékoztató a közmunka program aktualitásairól. 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária, polgármester, Dr. Hajdu Miklós jegyző 

  
A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.  
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Reszler György belső ellenőr, külső szakértő 

 
Előterjesztés pályázat benyújtásáról a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.  
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

 
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földek 
hasznosításával kapcsolatban. 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

 
Előterjesztés a település közigazgatási területéhez tartozó mezőgazdasági földek 
tulajdonosi szerkezetének vizsgálatára 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Dr. Hajdu Miklós jegyző 
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2016. NOVEMBER 23. (szerda) 
 

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról, a 
2016. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 
Előterjesztés önkormányzati építési telkek kialakítási lehetőségének 
megvizsgálására 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása  
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 
Előterjesztés az önkormányzathoz tartozó szervezetek feladatellátásának 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 
 

2016. DECEMBER 21. (szerda) 
 

Beszámoló az adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 
A képviselő-testület 2017. első félévi munkatervének megtárgyalása.  
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 

 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 
Előterjesztés a 2017. évi térítési díjak megállapítására. 
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester, Dr. Hajdu Miklós jegyző 

 
II.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a munkaterv  

végrehajtásáról gondoskodjék. 
 

Végrehajtásért felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester,  
    Dr. Hajdu Miklós jegyző 
Határidő:   folyamatos, illetve 2016. december 31. 

 
8. napirendi pont: Tájékoztató a Hajdúszoboszlói többcélú kistérségi társulás 2015. évi 
munkájáról.   
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Nem kívánom az előterjesztést kiegészíteni. Ebes a szociális szolgáltató központon keresztül nem 
kapcsolódik a kistérségi társuláshoz. Egyedül az ügyeleti ellátás működik a településen kistérségi 
formában. Javaslom, hogy a testület fogadja el a beszámolót. Kérem, hogy aki elfogadja a 
Hajdúszoboszlói többcélú kistérségi társulás eddigi tevékenységéről és terveiről szóló beszámolót, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő 
határozatot: 
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(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

114/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 
felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Társulást 
értesítse.  
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő: 15 nap 

 
9. napirendi pont: Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi munkájáról  
Előterjesztő: Erdei Andrásné az Alapszolgáltatási Központ vezetője 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Erdei Andrásné intézményvezető: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése. 
 
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke: 
Véleményem szerint az intézmény teljes mértékben ellátja a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatait. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a gyerekek egyre gyakrabban már nem a 
család nehéz anyagi körülményei miatt, hanem a szülői törődés hiánya miatt válnak veszélyeztetetté.   
Több családnál tapasztaljuk, hogy üres, kommunikáció nélküli együttélés jellemzi a kapcsolatokat. A 
pszichológus tud ebben segítséget nyújtani a családoknak. A munkatársak helyt állnak, időben 
felhívják a figyelmet a problémákra.  
Az időseket ellátó gondozónők leterheltek. Az ő helytállásukat is köszönöm. Örömteli tény, hogy 
egyre több tagja van az Idősek Klubjának. Fontosnak tartom kiemelni a tanyagondnoki szolgálatot is, 
hiszen az ellátottak teljes mértékben elégedettek ezzel az ellátási formával. Véleményem szerint a 
tanyagondnok empatikusan és rugalmasan látja el a feladatát. Az intézmény dolgozóinak szeretném 
megköszönni a lelkiismeretes munkájukat. Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Sok családban okoznak problémát a szórakoztató elektronikai eszközök. Van-e ezzel kapcsolatos 
országos prevenciós program, amihez lehetne csatlakozni?  
 
Erdei Andrásné intézményvezető: 
Kulturális, sport vagy egészségmegőrző napok társrendezvényeként szeretnénk preventív 
előadássorozatot tartani a témáról.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja az 
Alapszolgáltatási Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

115/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés 
szerint elfogadja az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót.  
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdú Miklós jegyző  
Határidő: azonnal 
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10. napirendi pont: Különfélék 
 
10. 1. Az Alapszolgáltatási Központ kérelmének megtárgyalása 
(Kérelem mellékelve.)   
 
Erdei Andrásné intézményvezető: 
Kérelem szóbeli ismertetése.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 96.000 forinttal támogassa az 
Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak programját. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a 
Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

116/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a kérelemnek megfelelően 96.000 forint támogatást biztosít az 
Alapszolgáltatási Központ dolgozói részére az előterjesztésben 
leírt program megvalósításához.  

 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő:  30 nap 

 
10. 2. Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalása 
(Kérelem mellékelve.)   
 
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató: 
Kérelem szóbeli ismertetése.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 60.000 forinttal támogassa a Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozóinak programját. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a 
Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

117/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a kérelemnek megfelelően 60.000 forint támogatást biztosít az 
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói részére az 
előterjesztésben leírt program megvalósításához.  

 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő:  30 nap 
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10. 3. Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola kérelmének megtárgyalása 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérelem szóbeli ismertetése.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 40.000 forinttal támogassa az iskola 
technikai dolgozóinak a programját. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a 
Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

118/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a kérelemnek megfelelően 40.000 forint támogatást biztosít az 
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola technikai dolgozói 
részére az előterjesztésben leírt program megvalósításához.  
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Hajdu Miklós jegyző  
Határidő:  30 nap 

 
10. 4. Tájékoztatás a Szálka ’96 Kft. kérelméről  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Dr. Budai Ferenc ügyvéd a Szálka ’96 Kft. új csarnok használatbavételi engedélyezésével kapcsolatban 
arról tájékoztatott, hogy problémát okoz a társaság számára az, hogy a testület korábban a Szálka ’96 
Kft. kérésének megfelelően a visszavásárlási jogot levette a megvásárolt ingatlanról. A 
használatbavételi engedélyezést a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal folytatja le, azonban az ügyet 
át szándékoznak tenni a Hajdúszoboszlóra, a Járási Hivatalhoz, mivel az ingatlanról lekerült a 
visszavásárlási jog, nincs rajta teher. A Polgármesteri Hivatal újra kezdené a teljes használatbavételi 
engedélyezési eljárás lefolytatását, ami két-három hónapig tartana. Ezért Kerekes Ferenc vállalkozó 
kéri, hogy a testület december 31-ig szerződéskötéssel alapítson visszavásárlási jogot az ingatlanra.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Korábban Kerekes Ferenc vállalkozó kérésére a Képviselő-testület lemondott a visszavásárlási jogról. 
Amikor ezt a döntést meghozta a testület, akkor már látni lehetett, hogy meg fog valósulni a beruházás. 
A vállalkozó most azt kéri, hogy alapítsunk visszavásárlási jogot újra az ingatlanra, ami kárt az 
önkormányzatnak nem okoz.    
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a 
visszavásárlási jogot alapító szerződéssel, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület  
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

119/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testület  

 
1. egyetért a korábban a Szálka ’96 Kft-nek értékesített 

625/40. helyrajzi számú ingatlan esetében visszavásárlási 
jog alapításával. 
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2. felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jogra 
vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
10. 5. Az Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és az SzMSz változásai című 
előterjesztés megtárgyalása 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Erdei Andrásné intézményvezető: 
Előterjesztés szóbeli ismertetése. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért az 
Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjában és Szervezeti és Működési Szabályzatában az 
előterjesztésben szereplő változások átvezetésével, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 
egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

120/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjának és 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
  
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
 Erdei Andrásné intézményvezető  
Határidő: azonnal  

 
10. 6. A Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési 
Társulásától (DAÖTT) érkezett megkeresés megtárgyalása  
(Megkeresés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Előterjesztés szóbeli ismertetése.  
Megállapítom, hogy hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki előterjesztés szerint 
elfogadja a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása 
Alapszabályát, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a 
következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

121/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és 
Településfejlesztési Társulása alapszabályát.  
  
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy aki előterjesztés szerint elfogadja a DAÖTT-ben való képviselettel kapcsolatos 
határozati javaslatot, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
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122/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabóné Karsai Mária polgármestert (an.: Barbócz Mária, 
lakcím: Ebes, Déli u. 30/a) hogy az Önkormányzat 
képviseletét, mint tag a Debreceni Agglomeráció 
Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása 
tanácsülésén ellása és az Önkormányzat tisztségviselővé 
történő megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a 
polgármester tisztségviselői feladatokat vállaljon és lásson el. 
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
10. 7. Boruzs Imréné ebesi lakos kérelme 
(Kérelem mellékelve.) 
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet. A beadvány két részre tagolódik. Az egyik részben Boruzs 
Imréné a szeméttelepen lévő gödör feltöltéséről és a domb elhordásáról ír, a másik részben pedig kéri, 
hogy az önkormányzat az iparűzési adó bevétel egy részét a hivatkozott út karbantartására fordítsa. A 
Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy jegyző úr a beadványra adjon választ és tájékoztassa az ügyfelet 
arról, hogy a Képviselő-testület meg fogja vizsgálni, hogy szükséges-e az út karbantartása, másrészt 
arról, hogy az adófizetők nem határozhatják meg, hogy az önkormányzat milyen célra fordítsa az 
általuk befizetett adóbevételt.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

123/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Boruzs Imréné, Ebes Tanya 54. szám alatti lakos kérelmével 
kapcsolatban felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt 
a testület álláspontjáról, amely szerint  

 
1. a képviselő-testület meg fogja vizsgálni a kérelemben 

jelzett út karbantartásának szükségességét, továbbá, hogy  
 

2. a befizetett helyi adóra vonatkozólag az adófizető nem 
határozhatja meg annak közvetlen felhasználási célját. 

 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Hajdu Miklós jegyző 
Határidő:  30 nap 

 
10. 8. Tájékoztatás a Boruzs Imréné ebesi lakos által indított birtokvédelmi ügyről  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője megidézett egy meghallgatásra abban 
az ügyben, amit a Képviselő-testület korábban már tárgyalt. Boruzs Imréné akkor azzal a kéréssel 
kereste meg a Képviselő-testületet, hogy a 02/76 hrsz-ú saját tulajdonában lévő ingatlanon 
felhalmozott földet az önkormányzat szállítsa el. Ebben az ügyben nyújtott be Boruzs Imréné 
birtokvédelmi kérelmet az önkormányzattal szemben az Ebesi Polgármesteri Hivatalhoz. Kizárási ok 
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bejelentését követően a megyei Kormányhivatal az eljárás lefolytatására a Hajdúszoboszlói jegyzőt, 
illetve Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. A meghallgatás során a Képviselő-testület döntését fogom 
képviselni.   
 
10. 9. Tájékoztatás a Nagy Lajos ebesi lakos birtokvédelmi ügyében hozott döntés végrehajtásáról  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
A testület többször tárgyalta Nagy Lajos birtokvédelmi ügyét. A bíróság a testületnek a végrehajtással 
kapcsolatos jogorvoslati kérelmét elutasította. A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal jegyzője 
felhívta az önkormányzatot a határozatban foglaltak végrehajtására. Amennyiben ez nem történik meg, 
akkor bírsággal is sújthatja az önkormányzatot. A határozat azt tartalmazta, hogy a fákat úgy kell 
meggallyazni, hogy az ágak ne lógjanak be Nagy Lajos ingatlanára, azonban ha még jobban 
megmetsszük a fák ágait, akkor meg fog bomlani a fák egyensúlya és azok balesetveszélyessé fognak 
válni. Ezt csak az ingatlan mellett álló három fa kivágásával lehet elkerülni. A testület döntése 
szükséges a fák kivágásához. Kérem a testületet, hogy mint tulajdonos járuljon hozzá a három fa 
kivágásához.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a három fa kivágásához.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát, szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

124/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
települési sportpálya önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanon három fa kivágásához, amellyel eleget tesz az 
önkormányzattal szemben folyamatban volt birtokvédelmi 
eljárás végrehajtásának. 
 
Végrehajtásért felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
10. 10. Tájékoztatás kerékpártároló kialakításáról 
  
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A költségvetési rendeletünk tartalmazza a kerékpártároló bővítését. A költségvetés készítésekor a 
kerékpártárolót a jelenlegi kerékpártároló mellett lévő út másik oldalán szerettük volna elhelyezni. Nem 
csak kerékpártárolót, hanem egy parkolót is ki szerettünk volna ott alakítani, azonban a 2000 m2 
nagyságú terület nem az önkormányzat tulajdonában van. Felvetődött, hogy a jelenlegi kerékpártároló 
mellett, a 4. számú főút irányában kerülhetne elhelyezésre a kerékpártároló, azonban időközben 
kiderült, hogy az a terület sincs az önkormányzat tulajdonában. Ott sem tudjuk elhelyezni a 
kerékpártárolót. A jelenlegi elképzelésünkről egy rajzot készített műszaki irodavezető úr. A kamera 
látja a területet? 
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
Igen.  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A költségvetés készítésekor nem ezen a területen terveztünk kerékpártárolót elhelyezni. A képviselők 
egyetértenek azzal a javaslattal, hogy a 426/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területen 
kerüljön kialakításra a kerékpártároló?  
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki támogatja, hogy 
a 426/10 hrsz-ú területen kerüljön kialakításra a kerékpártároló, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

125/2016. (VI. 22.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a 4. számú főútnál lévő kerékpártároló bővítése a 
426/10 hrsz-ú saját tulajdonú ingatlanon valósuljon meg. 
 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Zárt üléssel folytatjuk a munkát.    
 
(Polgármester asszony a nyílt ülést 16 óra 38 perckor megszakítja.) 
 
(A nyílt ülés 17 óra 02 perckor folytatódik.)  
 
K ö z m e g h a l l g a t á s  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. Átadom a szót a lakosoknak, hogy közérdekű 
témákban a hozzászólásukat megtegyék.   
 
Jankó József ebesi lakos:  
A múltkori beszélgetésünk alkalmával tettünk egy ígéretet egymásnak, de azóta semmi változás nem 
történt. Miért van ez így? Az önkormányzati rendezvényekre bemehetnek a kisebbségiek, lehet 
kötözködni, lehet fiatalkorúakat molesztálni. Ez miért lehetséges?  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kérem, hogy részletezd az ígéretet, amit tettünk!   
 
Jankó József ebesi lakos:  
Jegyző úr ígéretet tett arra, hogy még egyszer átbeszéljük, hogy mit lehet tenni abban az ügyben, 
amiről beszélgettünk.   
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Ez így van.   
 
Jankó József ebesi lakos:  
A beszélgetés óta eltelt 5 hónap.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Ez az én mulasztásom. Sort fogunk keríteni erre.  
 
Jankó József ebesi lakos:  
Miért van az, hogy az önkormányzati rendezvényeken a fiatalkorúakat molesztálják a kisebbségiek? A 
falunapra gondolok.  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Egy meghirdetett önkormányzati rendezvénynél nem mi határozzuk meg, hogy ki jöhet be és ki nem, 
hiszen ez nem zártkörű rendezvény. Nem tudom, hogy történt-e olyan esemény, amit te említesz. 
Amennyiben ilyen történt, úgy gondolom, hogy az a rendőrség hatáskörébe tartozik. A rendőröknek 
kellett volna szólni. Nem az önkormányzat feladata, hogy eljárjon, ha ilyen dolog történik.   
 
Jankó József ebesi lakos:  
Ha tőlünk azt kéritek, hogy tartsunk rendet a vendéglátó üzletekben, akkor ti az önkormányzati 
rendezvényeken miért nem tartotok rendet? 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Rendet tartunk. A Kulturális Nonprofit Kft. szervezi az önkormányzati rendezvényeket. Minden 
rendezvényen biztonsági szolgálat működik. Nem hiszem, hogy bármilyen probléma volt. Nem 
hallottam arról sem, hogy kiskorúakat molesztáltak volna. Ezt most hallom először.  
 
Jankó József ebesi lakos:  
Furcsa, hogy azt halljátok, hogy a vendéglátó üzletekben mi történik, de azt, hogy a falunapon vagy a 
parkban mi történik, azt nem hallja senki.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A rendezvény zárásakor valóban volt egy incidens, ekkor szükséges volt rendőri jelenlét is. A 
rendőröket kihívták, megoldották a rendbontást. Más eseményről nem tudok.  
 
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató: 
Nem a biztonsági őrök kötözködtek, hanem egy kiskorú nem akart elmenni, ő kötözködött. Mivel már 
semmiféle eszköz nem állt a rendelkezésünkre, ezért kellett kihívni a rendőrséget. Ez május 1-én 
hajnalban történt.   
 
Jankó József ebesi lakos:  
Ezt csak hallottam. Hallottam mást is, például azt, hogy nagy számban jelentek meg kisebbségiek a 
rendezvényen.  
A múltkori beszélgetésünk alkalmával, amire az önkormányzat a vendéglátóhely üzemeltetőket 
meghívta, polgármester asszony és jegyző úr elmondta, hogy az a baj, hogy a vendéglátósok idecsalják 
a bűnözőket. Falunapkor bejöhet bárki? Akkor nem lehet szankciókat alkalmazni, hogy bizonyos 
emberek ne jöjjenek be?  
 
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető igazgató: 
Ahogy polgármester asszony említette, ez egy nyitott rendezvény volt. Nem zártkörű, bárki bejöhet. 
Én végig ott voltam a rendezvényen, nem láttam, hogy azon nagy számú kisebbség vett volna részt.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Jankó József sérelmezi, hogy a testület rendeletben korlátozta a vendéglátó üzletek nyitvatartási 
rendjét. Amikor a Képviselő-testület tárgyalta a közbiztonsággal kapcsolatos beszámolót, 
rendőrkapitány úr kitért arra, hogy azóta, amióta a Képviselő-testület ezt a szabályozást hozta, sokkal 
jobb a közbiztonsági helyzet Ebesen, mint azt megelőzően. Ez statisztikailag kimutatható. A 
testületnek ez volt a célja. Ha ezt ezzel a szabályozással tudta elérni, akkor úgy gondolom, hogy jól 
döntött, most is így gondolom. Beszéltünk arról, amire utaltál is, hogy ha a vendéglátó egységek az 
ebesi fiataloknak biztosítanának szórakozási lehetőséget és abban az irányban mozdulna el a 
vendéglátó egységek működése, akkor lehetne ezt a rendelet módosítani. Nem vettem észre, hogy ez a 
folyamat elindult volna. Ha így van, kérem jelezzétek.      
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Jankó József ebesi lakos:  
Melyik faluban vagy városban van olyan szabályozás, mint itt Ebesen?  A vendéglátó egységek nem 
lehetnek nyitva 22 óra után. Bejön a vendég és 22 órakor meg kell kérjük, hogy távozzon, mert záróra 
van, mert jön a hatóság vagy a rendőr és megbüntet bennünket, mert nyitva vagyunk. Ha polgármester 
asszony mond egy helységet, ahol ez így van, mint Ebesen, akkor azt mondom, hogy igaza van. Nem 
az a bajom, hogy bevezettétek. Engem is zavart, amikor a múlt hétvégén Kerekes Ferenc vállalkozó 
vevőtalálkozót tartott és bömbölt a zene. Neki szabad? Nekünk nem szabad? Ez miért van így?  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Nem erről van szó. Tudomásom szerint a cég tulajdonosa évi egy alkalommal rendez vevőtalálkozót. 
Azt gondolom, hogy ha évi egy alkalom lett volna a te vendéglátó üzletedben is, senki nem szólt 
volna. Melyik településen van ez így? Tudomásom szerint más településen is korlátozza a Képviselő-
testület a nyitva tartást.  
 
Jankó József ebesi lakos:  
Sehol sincs ez így.     
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Ha ez így van, mivel sok településen van vendéglátó egységed, akkor oda kell hívni azokat 
vendégeket, akik 22 óra után szeretnének szórakozni.  
 
Jankó József ebesi lakos:  
El kell menjek a saját falumból szórakozni, mert Ebesen nem lehet szórakozni, mert te, illetve a 
Képviselő-testület nem engedi. Kérlek polgármester asszony, mondj egy települést, ahol ez be van 
vezetve! Balmazújvároson bevezették, majd visszavonták. Debrecenben meg van szabva, hogy melyik 
utcán lehetnek tovább nyitva a vendéglátóegységek, de ott sincs az, ami itt Ebesen, hogy nincs kivétel. 
Kivételt tesznek egy születésnap, névnap alkalmával, vagy az önkormányzatnál lehet kérelmezni, hogy 
két napra engedélyezzék a hosszított nyitva tartást.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az egyeztetés alkalmával is elmondtuk azt, hogy lehet ezen a rendeleten változtatni. Korábban, amikor 
lehetett engedélyt kérni bizonyos esetekben arra, hogy tovább nyitva tarthasson a vendéglátó egység, 
pontosan ti voltatok azok, akik visszaéltetek ezzel. Mindenféle civil szervezet, ami nem is létezett, kért 
engedélyt, amikor az ellenőr kiment a vendéglátó egységbe, az ott tartózkodók nem tudták azt, hogy 
melyik civil szervezet rendezvényén vannak. Ti voltatok azok, akik visszaéltetek ezzel a lehetőséggel.  
 
Jankó József ebesi lakos:  
Kérlek, mutass egy kérelmet, amivel én fordultam hozzátok. Én voltam az első, aki feleltem a rendért, 
amikor hajnal két óráig lehettek nyitva a vendéglátó egységek. Tudomásom szerint senkit nem lehet 
kizárni a vendéglátásból, a vásárlásból a kereskedelmi egységben, a törvény így szól. Én sem tehetem 
azt meg, hogy ha bejön a vendég, azt mondom neki, hogy nem jöhet be. Ezt akkor tehetem meg, ha 
nem megfelelően viselkedik, vagy a ruházata nem megfelelő. Vannak biztonsági őreink, akik ezt 
megoldják. Hajdúszoboszlón a vendéglátó üzletek üzemeltetői fel lennének háborodva, ha ott 
rendelkeznétek úgy, hogy 22 óra után nem lehet szórakozni.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Képviselő-testület tagjai számára, így nekem is, a legfontosabb, hogy amióta ez a szabályozás 
hatályba lépett, azóta Ebesen kimutathatóan jobb a közbiztonsági helyzet. Képviselőként, ha a 
rendőrkapitányság azzal keresne meg, hogy abból adódóan, hogy a vendéglátó egységek hosszított 
nyitva tartással működhetnek, kialakult egy olyan vendégkör, aminek következtében megnövekedett a 
bűncselekmények száma a településen, a garázdaság, a gépkocsi feltörés, verekedés, te sem tennél 
másképp, mint, hogy olyan intézkedéseket vezetsz be, amikkel ezt meg lehet akadályozni. Úgy 
gondolom, hogy a Képviselő-testületnek ez sikerült. Jelenleg olyan bűncselekmény, ami erre vezethető 
vissza, a településen nincs. Ez statisztikákkal kimutatható. Valóban rossz az, hogy 22 óra után nem 
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 lehet Ebesen megtartani egy születésnapot vagy egy családi rendezvényt. Ha látjuk azt, hogy van 
előrelépés, akkor lehet lazítani a szabályozáson, viszont a szabályokat be kell tartania mindenkinek. 
Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület nyitott arra, hogy ezen a szabályozáson kisebb mértékben 
változtasson, de csak addig, amíg a korábbi események újra elő nem fordulnak.     
 
Jankó József ebesi lakos:  
A beszélgetésünk alkalmával polgármester asszony egyetlen bűncselekményt sem tudtál említeni, ami 
a vendéglátóegységek vendégei követtek volna el. A rendőrség sem tud ilyen bűncselekményről. Az 
idegenek most is átjönnek a településre.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Felesleges ezen többet vitázni. A testületnek van ezzel kapcsolatban véleménye. Egyébként ez nem így 
van. A szabályozás bevezetése óta sokkal jobb a közbiztonsági helyzet Ebesen. Nem jelennek meg a 
településen azok a személyek, akik olyan eszközöket hoznak magukkal, amelyek a szórakozáshoz nem 
szükségesek. Azóta sokkal nyugodtabb a település. Senkinek nem hiányzik, hogy feltörjék az 
ingatlanát, hogy ezáltal az ingatlanok leértékelődjenek. Úgy gondolom, hogy helyesen járt el a 
Képviselő-testület, amikor a szabályozást bevezette. Nincs a szabályozás „kőbe vésve”, amennyiben 
pozitív változást tapasztalunk, akkor lehet ezt módosítani, amíg újra el nem indul egy negatív 
folyamat. 
 
Mezei László alpolgármester: 
Fontos, hogy mindig a többség érdeke élvezzen előnyt. Kérlek, hogy vegyél részt azon az ülésen, 
amikor a testület újra tárgyalja a rendeletet és mondd el, mit szeretnél.  
A jogszabályok betartatása nem a képviselők, hanem a jegyző feladata. Én csak az érdekedet tudom 
képviselni addig, amíg az nem ellentétes a helyi és a magasabb rendű jogszabályokkal. Javaslom, hogy 
tárgyaljuk meg újra a vendéglátó egységek nyitva tartását szabályozó rendeletet.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Én is ezt tudom javasolni. Július első hetében össze fogom hívni a vendéglátóhely üzemeltetőket egy 
fórumra, ha polgármester asszony ezzel egyetért.  
 
Jankó József ebesi lakos:  
Utána majd azt mondják, hogy én hozom Ebesre a bűnözőket. Polgármester asszony szavai azt 
sugallták, hogy az én vendéglátó üzletembe járnak a bűnözők. Engem bánt ez. A többi vendéglátó 
egység üzemeltető azért nem tesz kifogást, mert egyes embereknek megengedtek bizonyos 
szabálytalanságokat. Van, akinek mindent szabad, nekünk pedig semmit sem lehet.   
Mikor törtek be a vendégeim a település házaiba? Hajdúszoboszlón lehet sörsátort működtetni. Nem 
szól nekik a polgármester, a rendőrkapitány nem hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy szüntessék 
meg a sörsátort. Nekem ez a kifogásom. Lehet ezt korlátozni, de ha ti nem tudjátok falunapon az 
emberek biztonságát biztosítani, akkor tőlünk se várjátok ezt el.   
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Értjük a problémát. Mint képviselő javaslom, hogy ismét vitassa meg a témát a testület. Senkit sem a 
rossz szándék vezérel.  
 
Jankó József ebesi lakos:  
A rendőrkapitányság levelében nem az volt leírva, hogy a Csaba Bácsi Sörözőjében vagy a 
Fapadosban bűncselekmények történtek, hanem csak azt kérte a rendőrkapitány, hogy a testület 
szabályozza a nyitva tartást. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Senki nem mondta azt, hogy csak a te szórakozóhelyeden volt probléma. Dr. Gali Sándor 
rendőrkapitány a levelében leírta, hogy a településen azokon a napokon, amikor nem 22 órakor zártak 
be a vendéglátóhelyek, hanem hajnal két órakor, a bűncselekmények száma sokkal magasabb, mint 
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egyébként. A rendőrkapitány kérte a Képviselő-testületet, hogy tegyen intézkedést annak érdekében, 
hogy a bűncselekmények száma csökkenjen. Zárjuk le ezt a témát. Ha  a vendéglátóegységek 
üzemeltetői kérik, hogy vizsgáljuk felül a rendeleti szabályozást, akkor a képviselők nem zárkóznak el 
ettől. Felül lehet vizsgálni a rendeletet, de továbbra is a legfontosabb a település közbiztonsága. Nem 
vitatom, hogy az üzemeltetők bevétele a rendelkezés miatt csökken, de azt is tudomásul kell venni, 
hogy nem csak a ti érdeketeket kell képviselni, hanem 4600 lakosét is. A többség érdeke ezt diktálta.   
 
Jankó Józsefné ebesi lakos: 
Jobb az, hogy az édesanyák aggódnak, amíg a gyermekük haza nem ér egy másik településen lévő 
szórakozóhelyről?   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az ebesi fiatalok az ebesi szórakozóhelyeket pontosan a vendégkör miatt nem keresik fel.    
 
Jankó József ebesi lakos:  
Kérdezzétek meg Magyar János képviselőt, hogy mit szól az unokája, hogy megalkottátok az új 
szabályozást! A Fapadosban tartotta a születésnapját, volt ott rendbontás? Oda nem ment idegen.  
 
Magyar János képviselő:  
Én nem az unokámat, hanem a község lakosságát képviselem. 
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Fogok gondolkozni azon, hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet. A képviselők számára sem jó ez. 
Nem tudjuk, hogy miért szaporodtak meg a bűncselekmények. Részben neked is igazad van, a 
testületnek is igaza van. Kérlek, hogy beszéljük át a problémát és közösen találjunk megoldást rá. 
Ezért kezdeményeztem korábban a fórumot is. Ott mi történt? Elmondtad a véleményedet, a többiek 
meg sem szólaltak. Senkinek sem volt javaslata. Könnyű visszadobni a labdát a testületnek, hogy 
oldjátok meg, mert ti vagytok a képviselők. Ez nem így működik. A képviselők sem tudnak mindent 
megoldani. 
 
Csiszárné Józsa Emma képviselő:  
Korábban a képviselők közösen hozták meg a döntést, most is ezt javaslom. Gondoljuk át újra az 
ügyet és döntsünk közösen.   
 
Nagy Lajos ebesi lakos: 
A település vendéglátó egységei egyfajta színvonalat képviselnek, a kocsmaszínvonalat. Véleményem 
szerint a 22 óra, főleg nyáron, túlságosan szigorú. Valamit tenni kell. A testületnek meg kell egyeznie 
az üzemeltetőkkel. Örömmel hallottam azt most, hogy a képviselők a megegyezésre törekszenek. Ha 
valamit elhatározunk, és látjuk, hogy nem jól működik, legyünk bölcsek és gondoljuk át. Bárcsak 
magasabb színvonalú szórakozóhelyek lennének Ebesen! Az italozással, a duhajkodással együtt jár a 
bűnözés. Olyan elemeket is a településre vonzanak, akik jobb, ha távol maradnak. Örülni kell annak, 
hogy jó a közbiztonság a településen. A rendőri jelenlétet erősíteni kell.  
Az iskola környékén lévő gyalogosátkelő felfestését szükséges lenne felújítani. A Dózsa György 
utcára gondolok.  
Van egy ügy, köztem és az önkormányzat között, amivel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy én 
mindig a kompromisszumra törekedtem. Úgy éreztem, hogy nem tekintenek partnernek. Nem kellett 
volna eljutni idáig. Belekényszerítettek egy olyan utcába, ahol nem érzem jól magam. A testületnek 
mindig a lakosság érdekét kell képviselnie, és megegyezésre kell törekednie, még akkor is, ha a 
lakosnak nincs is teljes mértékben igaza. Akkor is párbeszédet kell folytatni és megegyezésre kell 
törekedni.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában van az az út, ahol a gyalogosátkelő található. 
Továbbítani fogjuk a Közút felé a lakossági kérést.     
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Az említett üggyel kapcsolatban azt gondolom, hogy a képviselők és én is arra törekszünk, hogy 
partnernek tekintsük a lakosságot, de a szabályokat be kell tartani. Úgy gondolom, hogy kellőképpen 
partnernek tekintjük a lakosságot, de a szabályok a lakosokra is vonatkoznak. Nem csak egy ember 
érdekeit, hanem a többség érdekeit képviseljük.  
 
Csanak Istvánné ebesi lakos: 
Sérelmezem, hogy elutasították a közgyógyellátás iránti kérelmünket, mikor semmiféle jövedelemmel 
nem rendelkezem és havonta több mint 14.000 forintot fizetek gyógyszerért. A férjem 93.000 forintos 
nyugdíjat kap. Az önkormányzat ugyanakkor csak két ezer forint támogatást tud adni. Nem lehet az 
elutasítást megfellebbezni?  
 
Erdei Andrásné intézményvezető: 
Évente egy alkalommal gyógyszertámogatást lehet kérni. Szívesen segítünk a nyomtatvány 
kitöltésében.  
  
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Szeretném megkérdezni, hogy a képviselőkkel hogyan lehet kapcsolatot tartani közérdekű témákban? 
Egy jegyzőkönyvben olvastam, hogy majd az Ebesi Hírlapban fog megjelenni egy tájékoztató. Úgy 
gondolom, ez nem elfogadható. Személyes kapcsolatot kellene tartani a lakosokkal.    
Véleményem szerint sok a bizottság és sok a felügyelő bizottsági tag. Olvasom, hogy 36.000 – 45.000 
forint havonta a tiszteletdíj. Ha nincs pénz… Ez nem csak a mostani időszakra, hanem a korábbi 
évtizedekre is vonatkozik. Amikor a képviselőknek megszűnik a járandósága, akkor már nem lehet 
látni őket. Ezt lehetne csökkenteni vagy esetleg még ingyenesen is tevékenykedhetnének, aki annyira 
szeretne a falun segíteni.       
Sok a civil szervezet és sok a támogatás kifizetés. Ha fejlődnek a civil szervezetek, akkor álljanak 
lábra. Bevételhez juthatnak az adó 1 százalékából is, pályázhatnak is. Nem emelni, inkább csökkenteni 
kellene az önkormányzati támogatásokat. Gondolok itt például a Községi Közhasznú Sportegyesületre. 
Olvastam a jegyzőkönyvben, hogy 1,6-1,8 millió forint támogatást kapott évente az egyesület. Senki 
nem vette ezt észre? Ez a pénz kidobott pénz, ami az adófizetők pénzéből származik.  
A jegyzőkönyvben olvasom, néha el is megyek a testületi ülésre, hogy a képviselők számára a döntés 
során nem az ügy, hanem inkább a személy a lényeg. Ezt meg is indokolom. Egy személyt például 
arról tájékoztatnak, hogy 4-6 millió forintot kell fizetnie, ha kéri a rendezési terv módosítását. A 
márciusi jegyzőkönyvben pedig azt olvasom, hogy más településekről származó fiatalok szeretnének 
Ebesen építkezni, de már most kérik a rendezési terv módosítását, aminek a költsége 50.000 forint. Én 
is kifizettem volna ezt az összeget, ha a 4-6 millió forintot nem is.   
Az utakkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az út, amin Pinczés László a tanyáját meg tudja 
közelíteni nagyon rossz állapotban van. A település egyes részeit gréderezi az önkormányzat, de más 
részeit nem. Mi is itt lakunk 1990. óta, oda még követ nem hoztak. Az ősszel rendbe tettük az utat, 
annak ellenére, hogy az önkormányzat nem engedte, hogy saját költségen aszfalt utat építsünk. 
Ugyanakkor olvasom, hogy a Vadásztársaság minden évben 150.000 forintot kap útjavításra, amihez a 
Vadásztársaság is biztosít 150.000 forintot.  
Mi a helyzet a kerékpárúttal? Olyan sürgős volt a rendezési terv lezárása, pontosan a kerékpárút miatt. 
Nem akarom idézni, hogy a lakosok nem állíthatják meg a rendezési terv módosítását, mert be kell 
adni a pályázatot a kerékpárútra. Szerintem ez pénzkidobás volt.  
Az új Polgármesteri Hivatal 150 millió forintba került, ami nagyon tetszik. Ugyanakkor a Rákóczi 
utcai orvosi rendelő felújítása 59 millió forintba került, illetve 10 millió forint pótmunkát is igényelt a 
beruházás.    
Amiről most szeretnék beszélni, egy hete történt. Nagy Józsefné és én fordultam jegyző úrhoz, aki azt 
mondta, hogy hagyjuk nyitva az irodája ajtaját. Nagy Józsefné nem értett ezzel egyet. Jegyző úr azt 
válaszolta, hogy a nyitott önkormányzatnál nyitva van az ajtó. Ezt nem tudom elfogadni. Ez a nagyon 
szép épület is azért épült, hogy egyik ügyfél ne zavarja a másikat.   
Az önkormányzat támogatja a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságot. A Püspökladányi Polgármesteri 
Hivatal két kerékpárt adományozott a rendőrkapitányságnak, amit helyeslek. Ebesen is lehetne adni 
kerékpárt a rendőröknek. 2014. december 17-én polgármester asszony a Megyei 
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Rendőrkapitánysággal kötött egy megállapodást, melynek a címe: adomány a főkapitányságnak. 
09153 2014. A képviselők tudnak erről? A jegyzőkönyvben nincsen szó arról, hogy ezt megszavazták.  
Úgy gondolom, hogy az Ebesi Hírlapnak az ebesi hírekről kell szólnia. E helyett azt lehet olvasni az 
újságban, hogy milyen apartmanok vannak Debrecenben vagy Hajdússzoboszlón, milyen házak 
vannak Debrecenben, hol lehet tüzelőt venni Debrecenben. Inkább az ebesi lakóparkot kellene 
reklámozni az újságban. Közérdekű ügyekről és az ebesi közpénzekről szóljon a hírlap.  
Javaslatom van. Nagyon szeretem olvasni a Hajdúszoboszlói Panaszláda rovatot. Azonnal olvasható a 
panaszra adott válasz is.   
Az Ebes TV esetében a duplájára emelkedett a díj, ami azért jött létre, hogy a testületi ülésekről 
számoljon be, azonban évek óta nem tudósított testületi ülésekről az Ebes TV.   
 
Biró Sándorné képviselő: 
Régebben a képviselők tartottak fogadóórát, azonban rajtatok kívül senki más nem keresett meg 
bennünket a fogadóóra alatt. Egyébként akár az utcán is megállíthattok, vagy a munkahelyemen is 
megtaláltok. Elérhető vagyok minden lakos számára akár telefonon, akár személyesen. Mindig időt 
szakítottam arra, hogy megfelelő tájékoztatást adjak a lakosoknak. A testület a mai ülésen döntött a 
fogadóóra visszaállításáról, amit én is támogatok. A fogadóóra időpontját közzé fogjuk tenni és 
negyedévente egy alkalommal felkereshetik a lakosok a képviselőket.   
Az, hogy a képviselők milyen munkát végeznek minden testületi ülést követően kiemelésre került 
eddig is egy rövid tájékoztatás formájában az Ebesi Hírlapban.  
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Tavaly hívtuk meg Mezei Lászlót, Dr. Kovács Brigittát és Biró Sándornét, aki el sem jött.  
 
Biró Sándorné képviselő: 
Ha nem vagyok itthon, akkor nem tudok elmenni. Utólag is elnézést kérek ezért. Amennyiben 
lehetőségem van rá, akkor el fogok menni.    
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal a képviselő által meghatározott 
időpontban. A közmeghallgatást megelőzően döntött arról a Képviselő-testület, hogy a képviselők 
negyedévente fogadóórát tarthatnak az általuk meghirdetett időpontban. 
Véleményem szerint nincs sok bizottság. A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságot köteles 
működtetni a 2000 lakosnál nagyobb településen. Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság átruházott 
hatáskörben sok témában dönt. Véleményem szerint minden településen működik Egészségügyi- és 
Szociális Bizottság. A Képviselő-testület a megalakulásakor úgy döntött, hogy egy bizottság vigye az 
összes többi témát, gondolok itt a sportra, a mezőgazdaságra, a környezetvédelemre, az oktatásra, a 
kultúrára, annak érdekében, hogy a testületnek ne legyen túl sok bizottsága. Ez jelenleg is így van. 
Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem sok a bizottság. Ilyen számú bizottságra szükség van ahhoz, 
hogy az önkormányzat és a Képviselő-testület szabályszerűen, jogszerűen tudjon működni.  
Felügyelő bizottságok gazdasági társaságoknál működnek, gondolok itt a Községgondnokság Kft-re, a 
Kulturális Nonprofit Kft-re és az Arany Oroszlán Zrt-re. A törvény alapján kötelező felügyelő 
bizottságot működtetni. A felügyelő bizottsági tagok juttatásai nem az önkormányzat költségvetését, 
hanem az adott gazdasági társaságét terhelik. Én egy felügyelő bizottságnak vagyok a tagja, az Arany 
Oroszlán Zrt. felügyelő bizottságának vagyok az elnöke, ami jelentős elfoglaltsággal jár. A bizottság 
havonta ülésezik. Úgy gondolom, hogy ezzel sincs semmiféle probléma.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Mind az Ebes Arculata, mind az Ebes Értéktár Bizottságnak az elnöke vagyok, amiért semmiféle 
juttatást nem kapok. A múzeum vezetője is a bizottság tagja, de ő sem kap semmilyen juttatást ezért.    
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Csiszárné Józsa Emma Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke: 
A Községgondnokság Kft. felügyelő bizottságának az elnöke vagyok, alpolgármester úr a felügyelő 
bizottságnak a tagja. A bizottság két-három havonta ülésezik. Kapunk tiszteletdíjat, de nem  
40.000 forintot, hanem elnökként én nettó 12.400 forintot. Ezért a pénzösszegért vállalunk felelősséget 
a cég szabályszerű működéséért.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Teljesen jogszerűen működnek a bizottságok. Az erre vonatkozó adatok Ebes honlapján 
megtalálhatóak. Minden egyes juttatással kapcsolatban nyílt ülésen dönt a testület. A testületi ülések 
jegyzőkönyvei Ebes honlapján megtalálhatóak.   
Úgy gondolom, hogy örülni kell annak, hogy Ebesen sok civil szervezet működik. Ezt pozitívumnak 
tartja bárki, aki a településre látogat. Örülök annak, hogy Ebesen ilyen sok a civil szervezet, hiszen 
ezáltal sokkal színesebb Ebes élete és minden lakos megtalálja a számára megfelelő elfoglaltságot. Azt 
sem gondolom, hogy sok a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás. A korábbi évekhez 
képest nem sokkal több támogatásban részesülnek. Amikor a költségvetés nem tette lehetővé, akkor 
csökkent a Civil Alap összege, gondolok itt az előző évre. Tavaly egy millió forinttal kevesebb 
támogatás került kiosztásra, mert akkor az önkormányzat költségvetése ezt tette lehetővé. 
Véleményem szerint ahhoz képest, ami a civil szervezetek hozadékának tekinthető, nem sok a 
támogatás.  
Emlékezeteim szerint a Községi Közhasznú Sportegyesület már 2015. év második félévében sem 
kapott támogatást. Utoljára 2015. I. fordulóban kapott a sportegyesület támogatást, akkor még az 
egyesület működésével semmi probléma nem volt. A sportegyesület a támogatással jogszerűen 
elszámolt.  
Többször beszéltünk már a rendezési terv módosításról. Boruzs Imréné sok fórumon, különböző 
hatóságoknál, a Kormányhivatalnál tett ez ellen kifogást, mégsem fogadta el amit a hatóságok leírtak. 
Aki magánérdekből szeretné módosíttatni a rendezési tervet, annak meg kell fizetnie az eljárás 
költségét. A rendezési terv azon módosítása, amit a mai testületi ülésen fogadott el a Képviselő-
testület, nem magánérdekből indult. Egy korábbi módosításból adódó problémát volt szükséges 
kiküszöbölni. Ezáltal sok fiatal tudja majd igénybe venni a támogatásokat és tudnak Ebesen építkezni.  
Az önkormányzat 2010. óta minden tavasszal költ arra, hogy az utakat gréderezze, kátyúzza. Azt 
gondolom, hogy jó az utak állapota. Azt is tudomásul kell venni, hogy ezen a területen nagy az 
elmaradás az aszfaltos utakat tekintve. Nem tudunk néhány év alatt 30 éves elmaradást behozni. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2010. óta minden évben megépít egy utcát. Bízom benne, hogy 
sikerül ezt folytatni.  
Pinczés László nem a településen lévő ingatlanát, hanem a tanyáját nem tudja megközelíteni. Az 
önkormányzat igyekszik a dűlőutakat is karbantartani, mely feladatba bevonja a vadásztársaságot is. 
Valóban már a tavalyi évben is 150.000 forintot adtunk át a vadásztársaságnak azon feltétellel, hogy 
ehhez az összeghez a vadásztársaság is hozzátesz 150.000 forintot. Elvégzik a dűlőutak karbantartását, 
erről előzetesen az önkormányzattal egyeztetnek és elszámolást is nyújtanak be. Örülni kell annak, 
hogy a vadásztársaság részt vesz a karbantartásban, mert ezáltal a dűlőutak állapota javul.  
Kerékpárút építésre 2010. óta, mikor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy elindul ebben a témában, 
nem jelent meg pályázat. A döntésünket követően megkerestük Hajdúszoboszló és Debrecen város 
vezetését is. Hajdúszoboszló partner volt ebben. Akkor Hajdúszoboszló és Ebes elkészítette a terveket. 
Elkészültek a tervek, beszereztük az engedélyeket, ami nagyon jó döntés volt úgy gondolom. Ha nem 
rendelkeznénk ezekkel a dokumentumokkal, akkor most nem tudnánk előnnyel pályázni kerékpárút 
építésére, mint ahogy ezt most meg tudjuk tenni. A pályázatot július 6-ig lehet benyújtani és   
100 százalékos támogatási intenzitás mellett lehet pályázni. Bízom benne, hogy sikeres lesz a település 
pályázata és megépülhet a kerékpárút Ebes és Hajdúszoboszló között. Ha a pályázatunk nyertes lesz, 
jövő évben sor kerülhet a területek megszerzésére, ezt követően megtörténhet a kivitelezés. 
Véleményem szerint nem elhibázott döntés volt az, hogy 2010. évben a testület támogatta a kerékpárút 
terveinek az elkészítését.  
Az orvosi rendelővel kapcsolatban elhangzott információk tévesek. A felújítás összesen  
közel 60 millió forintba került. Teljes mértékben pályázati forrásból valósult meg a beruházás. Az 
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említett összeg nem csak a felújítás költségét foglalta magába, hanem eszközbeszerzést is tartalmazott. 
Tudomásom szerint 400.000 forint értékű pótmunka került elvégzésre, melynek keretében a kerítés és 
a járda készült el. Mióta polgármester vagyok, 10 millió forintos pótmunkára soha nem adtam 
megrendelést.       
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Ezek a fiatalok most szándékoznak Ebesre költözni és a testület engedélyezi a számukra, hogy 
közérdekből módosítsák a rendezési tervet.  
A Boruzs család 2010-ben indította el a módosítást, a mai napig csak magánérdekből teheti ezt meg.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A fiatalok, akik a rendezési terv módosítását kérték, Ebesen élnek.  
Sok fórumon beszéltünk már a témáról. Számos egyeztetést hívtunk össze a Boruzs házaspár által 
kezdeményezett rendezési terv módosítás kapcsán. Az egyeztetésen Boruzs Imrénén kívül az általa 
megbízott szakértő, jogász és újságíró is jelen volt. A Boruzs házaspár semmit nem fogadott el, amit 
lehetőségként felajánlottunk. Úgy gondolom, hogy akkor minden szabályszerűen zajlott. Arról, hogy 
akkor nem éltek a lehetőséggel, és esetleg ezt utólag bánják, nem tehetek.   
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Valóban nyitott ajtó mellett dolgozom és az irodám ajtaja mindig nyitva van. Amikor önök hozzám 
fordultak, a szükséges diszkréció biztosítva volt, ugyanis az én irodámból egy másik iroda nyílik, ahol 
szintén egy esküt tett köztisztviselő dolgozik. Emlékeim szerint olyan ügyeket vetettek fel, amiről 
most is beszélünk, de nagyon fogok erre figyelni a jövőben  és az önök esetében be fogom csukni az 
ajtómat.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Képviselő-testület valóban támogatja a rendőrség munkáját. Soha nem írtam alá olyan 
megállapodást, amiről a Képviselő-testület előzetesen ne döntött volna. Valóban van megállapodás a 
Megyei Rendőrkapitánysággal, mivel ha egy támogatást a Képviselő-testület megítél, akkor nem a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitánysággal, hanem a Megyei Rendőrkapitánysággal kötünk 
megállapodást.   
Úgy gondolom, hogy jó az Ebesi Hírlap. Színvonalas, igyekszünk mind az önkormányzatnak, mind az 
intézményeknek, mind a civil szervezeteknek teret adni az újság hasábjain. Az újságot nem 
cenzúrázzuk, a hírek, a cikkek az újságíróhoz kerülnek megküldésre, és azok kerülnek az újságba. 
Valóban vannak hirdetések az újságban. Tudni kell, hogy a hirdetésekért fizetnek. Az újságkiadásnak 
vannak költségei. A kiadó, a Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. dönti azt el, hogy milyen hirdetések 
kerüljenek az újságba. Úgy gondolom, ezzel semmi probléma nincs. Igyekszünk minél több 
információt közzétenni és a lakosokat tájékoztatni.    
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Ebesen miért nincs panaszláda? 
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Azért hoztuk létre a lakosság.ebes@t-online e-mail címet, hogy elkülönítsük a lakossági kérelmeket és 
beadványokat, a titkárságra érkező levelektől. Erre az e-mail címre lehet küldeni a leveleket.  
A régi Polgármesteri Hivatal előtt korábban volt egy ötletláda, amiben először egy-két panaszos levél 
volt, később tejet borítottak bele, illetve szemetet dobáltak bele. Újra fel fogjuk hívni a figyelmet erre 
az e-mail címre.   
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Az Ebes TV már nem közvetíti a testületi üléseket. 
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A testületi ülés nyilvános, azon bárki részt vehet. Az Ebes TV is tudósíthat testületi ülésről, amikor 
olyan napirendi pontot tárgyal a testület, ami a lakosság nagyobb részét érdekli, érinti. Nem zárkózok 
el ettől. Működik az Ebes TV, megtekinthetőek a felvételek.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
A szolgáltató megbízási díja azért emelkedett, mert külön tárhelyet kell bérelnie. A vállalkozó fizeti 
meg a műsorszórással kapcsolatos díjakat.   
 
Apagyi Józsefné ebesi lakos: 
A civil szervezetekhez kapcsolódva a támogatás minimális ahhoz képest, amennyi munkát, anyagot 
belefektetünk. Sok embernek szerzünk örömet a rendezvényekkel, amelyeknek közösségkovácsoló 
hatása is van. Juniálist rendeztünk a nagyparkban, amihez semmiféle támogatást nem kértünk. 
 
Mezei László alpolgármester: 
A civil szervezeteket nem az önkormányzat hozza létre, hanem a civil társadalom. Amikor a testület 
arról dönt, hogy milyen civil szervezeteket és milyen mértékben támogasson, mindig azt vizsgálja, 
hogy a civil szervezet hogyan járul hozzá a település kulturális életéhez. A Civil Alapot azzal a céllal 
hozta létre a képviselő-testület, hogy kizárja annak a lehetőségét – ami többször vádként érte a 
képviselőket – hogy szimpátia alapján támogasson. A Civil Alapra minden szervezet pályázhat.  
Korábban oktatási és kulturális bizottság és mezőgazdasági bizottság is működött a településen, tehát 
megállapítható, hogy a testület munkáját eggyel több bizottság segítette az előző időszakban. 2010. óta 
egy bizottsággal kevesebb működik. A testületet pedig nem 12 képviselő, hanem 7 képviselő alkotja.  
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
A képviselő-testületi bizottságokon kívüli bizottságokra gondoltam.  
  
Mezei László alpolgármester: 
Az ilyen hangulatú közmeghallgatásnak vagyok a híve. A település mindannyiunké, vállaljunk 
egymásért kölcsönösen felelősséget! A településnek sok kárt okoznak azok a lakosok, akik feljelentést 
tesznek. Sajnos ezek a negatív jelenségek hátrányosan befolyásolják a pályázataink elbírálását. A 
lakosoknak át kell azt gondolni, hogy milyen vélt vagy valós igazságra keresnek jogorvoslatot a 
település határán kívül.    
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
A testületnek azt kellene átgondolnia, hogy a 7 képviselő akár Jankó Józsefnek, akár a Boruzs 
családnak milyen károkat okoz egy-egy döntésével.   
 
Kiss Lajos ebesi lakos: 
Nem folyik le az ingatlanom előtt a víz. Fontos, hogy a vízelvezető működjön.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Korábban elvégeztük a szükséges karbantartást. Ha nem folyik le a víz, akkor ismét el fogjuk végezni 
a karbantartást.   
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
Az árokrendszer eliszapolódik, ki kell takarítani, ami most is meg fog történni. Többször végeztünk ott 
munkálatot.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Amikor jelezte, megvizsgáltuk a vízelvezető állapotát.  
 
Kiss Lajos ebesi lakos: 
Igen, de nem történt semmi. 
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Kézi és gépi munkát is végeztünk ott. Amennyiben probléma van, kérem a lakosokat, hogy jelezzék.  
Ha most is jelentkezik a probléma, ismét meg fogjuk vizsgálni a vízelvezetőt.  
 
Sándor Jánosné ebesi lakos: 
A Bocskai utcán elég szűk a hely és a személyautók az utcán parkolnak. Biciklivel alig lehet közöttük 
közlekedni.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Szabályosan parkolnak a Bocskai utcán az autók. A személygépkocsikat ki lehet kerülni biciklivel.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
A közterület felügyelő mindig figyeli ezt. Meg fogjuk vizsgálni a Bocskai utcán kialakult helyzetet. 
Azt gondolom azonban, hogy a feleknek kell megoldania a pillanatnyi torlódást, mert, ha kitennénk 
egy várakozni tilos táblát, lehet, hogy azzal nagyobb problémát okoznánk az utca lakosainak. 
     
Dézsi Julianna ebesi lakos: 
Felvetődött Ebes község várossá nyilvánításának a lehetősége. Mi az előnye, mi a hátránya a várossá 
nyilvánításnak? 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Az újságban szerettünk volna erről egy cikket megjelentetni, ami még eddig nem történt meg. A 
várossá nyilvánításról szóló jogszabályt módosították, amiben szigorú feltételeket szabtak, például a 
lakosságszámnak el kell érnie a 10.000 főt és az utaknak döntő többségében aszfaltozottaknak kell 
lennie, illetve középiskolának is kell lennie a településen.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Helyi katasztrófavédelemi szervvel, polgárőrséggel és helyi rendőrőrssel kell a településnek 
rendelkeznie.    
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Végeztünk ezzel kapcsolatban egy közvélemény kutatást is, azonban a jogszabály most nem teszi 
lehetővé, hogy Ebes a közeljövőben várossá váljon.  
Sok település elkészíttette a várossá nyilvánításhoz szükséges dokumentációt, azt határidőben be is 
nyújtotta bírálatra, időközben azonban megváltoztatták a jogszabályt, így már ezek a települések sem 
kapták meg a városi címet.  
 
Dézsi Julianna ebesi lakos: 
Milyen előnnyel jár az, hogy az iparterület ipari park lett?  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tavaly pályázatuk meg és nyertük el az ipari park címet. Különböző kritériumoknak kell megfelelni 
ahhoz, hogy egy iparterület megkaphassa az ipari park címet. Úgy gondolom, hogy mindenképpen 
előnyt jelent a cím. Egyrészt bekerülünk egy országos adatbázisba, amely elérhető akár a határon túli 
befektetők számára is. Ezáltal be tudtunk lépni egy olyan szövetségbe, amely esetlegesen befektetőket 
hoz a területre. A vállalkozásoknak is jelent ez előnyt, hiszen sok esetben előnnyel pályázhatnak az 
ipari parkban működő vállalkozások. Megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében a pályázatok, tudunk ipari park fejlesztésére pályázatot benyújtani. 640 millió forint 
támogatást igényelt a község a megvalósítani kívánt fejlesztéséhez. Sikeres elbírálás esetén pályázati 
forrásból épülhetne meg az ipartelepi út és a Szoboszlói utca út és csapadékvíz elvezetése. Ezen 
pályázat keretében pályáztunk 4 bérműhely kialakítására is. Ezen a területen 100 százalékos a 
támogatási intenzitás. Ha elkészülne a két kisebb és a két nagyobb bérműhely, akkor ezeket bérbe 
lehetne adni, ami hosszú időre állandó bevételt jelentene a településnek.   
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Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Az Ipari Parkok Szövetségének területi referense meghívta a képviselő-testületet, hogy tekintse meg a 
Gödöllői Ipari Parkban megépített inkubátorházat, ahol sok jó ötletet szereztünk.      
 
Dézsi Julianna ebesi lakos: 
A kamionok parkírozásának a problémáját is meg lehetne ez által oldani.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Többször foglalkozott már ezzel a témával a testület. Ha lenne egy telephely, akkor nem a településen 
belül parkolnának a kamionosok. A telephely fenntartása azonban költséggel is járna, őrizni kellene, 
körbe kellene keríteni. A TSZ központ alkalmas lenne egy kamionparkoló kialakítására.  
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
A TSZ foglalkozik is ezzel.   
 
Dézsi Julianna ebesi lakos: 
Önkormányzati támogatás bevonásával ki lehetne alakítani a parkolót.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Most elsőbbséget élveznek a pályázatok. Azt gondolom, jelenleg nem gondolkodhat ilyenben a 
Képviselő-testület.   
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Milyen stádiumban van az új rendezési terv? 
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
Jelenleg a stratégiai terv készül. Ezt követően lehet a településfejlesztési koncepciót elkészíteni. Majd 
pedig a részletek kidolgozására kerül sor. Két évet fog igénybe venni az új rendezési terv elkészítése.  
 
Nagy Józsefné ebesi lakos: 
A helyi rendelet miért nem vonatkozik minden ebesi lakosra egyformán? A szociális tűzifa 
támogatásról szóló rendeletre gondolok.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A helyi rendelet minden lakosra egyformán vonatkozik.    
 
Nagy Józsefné ebesi lakos: 
Az a lakos például, aki 160.000 forint nyugdíjat kap, 10 mázsa tűzifát kapott.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A szociális tűzifa támogatással kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a rendeletet a Képviselő-
testület alkotta meg, az Egészségügyi- és Szociális Bizottság pedig átruházott hatáskörben döntött a 
kérelmekről. Részt sem vettem a bizottsági ülésen. Véleményem szerint a Bizottság körültekintően járt 
el minden esetben. Előfordulhat, hogy egy magasabb nyugdíjjal rendelkező lakos olyan helyzetbe 
kerül, hogy segítségre szorul.  
 
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke: 
267 kérelem érkezett be. 257 kérelmezőt részesített a Bizottság szociális tűzifa támogatásban. A 
Bizottság minden esetben egyedi elbírálással döntött a kérelmekről. Minden körülményt, amit a 
lakosok a kérelemben leírtak, igyekeztünk figyelembe venni. A Bizottság összesen 10 kérelmet 
utasított el, egy döntést fellebbeztek meg. A testület helyben hagyta a Bizottság döntését. Az 
önkormányzat a tűzifának az ingatlanokhoz történő kiszállítását is megoldja. Ez más településen nincs 
így. Az önkormányzatnak jelentős önerőt kellett a pályázathoz biztosítania.   
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Nagy Józsefné ebesi lakos: 
Havi 22 ezer forintból élő emberek 5 mázsa fát kaptak. Annak a lakosnak, aki 160.000 forint nyugdíjat 
kap, a Bizottság 10 mázsa tűzifát ítélt meg.    
 
Biró Sándorné az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnöke: 
Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság a kérelemben leírtak alapján dönt. A Bizottság azt tudja 
vizsgálni, amit a kérelem tartalmaz.   
 
Nagy Józsefné ebesi lakos: 
Az ügyintéző, aki átveszi a kérelmet, jobban ismeri a lakost, mint aki átadja. A bizottsági tag nyújtja a 
kezét, mert nyújtani kell. Ez így működik.  
 
Nagy Lajos ebesi lakos: 
A Bizottság összesen 10 kérelmet utasított el. Miről beszélünk? 
 
Nagy Józsefné ebesi lakos: 
Nem 250 embernek kellett volna támogatást adni, csak 150 kérelmezőnek, aki ténylegesen rászorult. A 
150 ember így sokkal több támogatást kaphatott volna.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Van olyan település, amely ezen okok miatt nem igényli meg a szociális tűzifa támogatást.   
Az önkormányzat jelentős önerő biztosítása mellett tudja a lakosokat támogatásban részesíteni, 
ugyanakkor valótlan vádak érnek bennünket.  
 
Mezei László alpolgármester: 
Több mint másfél millió forintba kerül a tűzifa leszállítása. Az önkormányzat ki is szállíttatja a tűzifát.  
Nem kétlem, hogy nem fordulhat elő, amit Nagy Józsefné említett. Van olyan lakos, aki a támogatást 
például eladja. Azt gondolom azonban, hogy nem ebből kell kiindulni. Fontos, hogy az egyik ebesi 
lakos felelősséget érezzen a másik ebesi lakos iránt!  
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
A márciusi testületi ülés jegyzőkönyvét elolvastam. Meglepődtem, hogy rólam egy kibeszélő show 
van a jegyzőkönyvben Biró Sándorné és Dr. Kovács Brigitta képviselők között. Azt gondolom, engem 
is meg kellett volna hívni a testületi ülésre. Ha én teszem fel a véleményemet a facebook internetes 
oldalra, azt a képviselők sértésnek veszik.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A testületi üléseken állandó napirendi pont a Boruzs házaspár által beadott kérelmek megtárgyalása.  
Ha a lakos bead egy kérelmet, és az a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, akkor a Képviselő-
testület azt megtárgyalja. Nem gondolom, hogy emiatt külön meg kellene hívni a kérelmezőt.  
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Én is olyan lakos vagyok mint a többi. Én is megcsinálom az utat, akkor engem is megillet az, hogy az 
önkormányzat megcsinálja azt. Ha Kiss Sándort megillet 150.000 forint minden évben, mert utakat 
javít… én a saját fiammal végeztetem el az útjavítást.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Nem Kiss Sándort illeti meg, a Vadásztársaság kapja meg ezt a pénzösszeget.  
 
Dr. Hajdu Miklós jegyző: 
Az Ebesi Földtulajdonosi Közösségnek biztosítja az Önkormányzat a forrást.  
 
Boruzs Imréné ebesi lakos: 
Újból megkezdjük az út kikátyúzását, a rendbetételét. Az önkormányzatnak kellene azt rendbe tennie.  
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Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tavasszal lesz újra útkarbantartás. Az önkormányzat összes útját fel fogjuk mérni és amennyiben úgy 
ítéljük meg, akkor ott is lesz karbantartás.  
 
Jankó József ebesi lakos: 
Meddig tart a település? Úgy tudom, hogy régen az Új sor után volt kitéve a település végét jelző 
tábla. Most a vasúti átkelőnél van.  
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szabályozza, hogy hova lehet kihelyezni a helységjelző táblát. Csak 
oda lehet kihelyezni, ahol van közvilágítás. Az Új soron még van, de a Szováti úton már nincs 
közvilágítás. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Véleményem szerint az önkormányzat nem úgy kezeli az Új sort és a Sárga sort, mintha azok nem 
Ebeshez tartoznának.  
 
Jankó József ebesi lakos: 
Nem is ezt mondtam.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Köszönöm a lakosok észrevételeit és, hogy részt vettek a közmeghallgatáson. Ha nincs további 
hozzászólás, a közmeghallgatást, a testületi ülést bezárom.   
 
(19 óra 01 perckor a perckor az ülés véget ér.)  
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Szabóné Karsai Mária Dr. Hajdu Miklós 
 polgármester jegyző 
 
 
  
 
 


